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УВОД

Настоящият сборник е реализацията на една идея, която екипът на Център 
„Амалипе“ обмисля отдавна. По време на многобройните ни срещи с директори и 
учители от цялата страна, те често са споделяли, че има нужда от национален форум, 
на който да се представя опитът на училищата във въвеждане на интеркултурно об-
разование и успешните практики, които училищата са натрупали за намаляване на 
отпадането на ромските деца и мотивирането им да постигат по-високи резултати. 
Тази идея най-накрая е реалност, благодарение на подкрепата на Фондация „Аме-
рика за България“. На 25 и 26 юни 2013 г., в партньорство с Великотърновския уни-
верситет „Св. св. Кирил и Методий“, Център „Амалипе“ организира Националната 
научно-практическа конференция „Интеркултурното образование като средство за 
намаляване на отпадането на ромските деца от училище“. 

От една страна, целта на конференцията беше да събере на едно място теоре-
тици и практици. Много често практикуващите учители и директори споделят, че 
университетското образование у нас не дава необходимата подготовка на младите 
педагози, особено когато те трябва да започнат работа в мултикултурна среда. В съ-
щото време университетските преподавали смятат, че голяма част от учителите са 
забравили принципите на педагогическата теория и не се квалифицират постоянно в 
съзвучие с новите тенденции, методи и практики. Та определено имаше нужда да сед-
нем всички заедно около кръглата маса (всъщност тя не беше точно кръгла и не беше 
само една, тъй като се оказа, че има достатъчно много желаещи и едва ли щяхме да се 
съберем само около една маса) и да дискутираме как теорията би могла да помогне на 
практиката и практиката да обогати теорията. 

От друга страна, целта на конференцията беше да даде трибуна на усилията на 
стотиците учители, работещи за превенцията на отпадане на ромските деца, да пред-
ставят опита, който са натрупали, трудностите, с които са се сблъскали, и най-вече 
успехите, които са постигнали. Тази цел беше важна колкото за останалите участници 
в конференцията, толкова и за всеки един от нас, представящ своята успешна практи-
ка. Често, забързани в ежедневието, смачкани от проблемите, не забелязваме малките 
успехи, които постигаме всеки ден и които ни отвеждат към големите върхове. Поня-
кога един неуспешен случай, едно омъжено момиче, може да ни обезкуражи до такава 
степен, че да забравим десетте нейни съученички, които сме спасили и на които сме 
дали шанса да се развият, да станат пълноценни граждани, да имат мечти… 

Въобще, целта ни беше на тази конференция да има за всекиго по нещо.  
И всеки успя не само да получи нещо, но и да даде нещо от себе си. В кон-

ференцията се включиха 88 участници с 58 доклада. Участваха учители, директори, 
студенти, ромски активисти, университетски преподаватели, докторанти… широк 
спектър от хора, обединени от една кауза: да намалим броя на децата, които отпадат 
от училище и да превърнем училището в една наистина привлекателна среда, която 
повишава мотивацията, развива уменията и насърчава активността на ученици, ро-
дители и учители. Техният опит е представен в страници, които следват. За да може 
читателят да се ориентира по-лесно в темите, решихме да систематизираме предста-
вените доклади в следните раздели:



6

1. Теоретична и нормативна рамка за образователна интеграция, която обеди-
нява теми, задаващи една по-широка теоретична рамка на натрупания опит.

2. Училищната програма за намаляване на отпадането: комплексен подход за 
привличане и задържане на децата в училище – раздел, в който читателят може да се 
запознае с широкия спектър от дейности в едно училище за задържане и мотивиране 
на децата.

3. „Фолклор на етносите в България – ромски фолклор“: средство за въвеждане 
на интеркултурно образование в училище, представящ богатият опит на училищата 
по въвеждане на „Фолклор на етносите в България – ромски фолклор”.

4. Индивидуален подход в работата с учениците и дейности за насърчаване на 
ученическата активност, представящ опита на различните училища и организации в 
овластяването и активизирането на учениците чрез индивидуален подход – въвежда-
не на практиката на ученици наставници, ученически парламент и т.н.

5. Училище и родители: равноправни партньори в една обща кауза, представящ 
опита на училищата по овластяването на родителите и превръщането им в равноп-
равни партньори в постигането на по-качествен образователен процес.

Накрая бих искала да благодаря не само на всички, които направиха възможно 
провеждането на тази конференция, но и на всички участници, които ни направиха 
съпричастни със своите успехи и ни помогнаха да видим светлината в края на тунела, 
за да започнем да се усмихваме малко по-широко!

Теодора Крумова
ЦМЕДТ „Амалипе“
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ТЕОРЕТИЧНА И НОРМАТИВНА РАМКА 
ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ

Педагогическа концепция за намаляване 
на отпадането на ромските деца от училище

Теодора Крумова, ЦМЕДТ „Амалипе“

Образованието е област, в която Център „Амалипе“ работи от самото си създа-
ване и приносът на организацията в тази насока не може да бъде оспорван. Основна-
та кауза на ЦМЕДТ „Амалипе“ е да превърне училището в място, където всяко дете 
може да намери себе си, място, където всяко дете да повярва, че може да бъде отлич-
ник, място, където да получи шанс да мечтае и да бъде човек!

И ако допреди десетилетие необходимостта от целенасочена интервенция по 
отношение на неравностойното положение на ромските деца в образователно ниво, 
трябваше да бъде агресивно защитавана, днес, когато това вече е малко или много 
част от политиките за развитие на образованието, въпросът е по-скоро как да се случи 
промяната, така че тя да доведе до изравняване на образователния статус между де-
цата от малцинствата (и особено ромските деца) и децата от мнозинството. За съжа-
ление, все още има нужда фокусът да се поставя предимно върху ромските деца, тъй 
като, въпреки положителните тенденции, показателите на ромските деца все още са 
най-ниски. Резултатите от множество проучвания и анализи  показват, че равнището 
на записване във всички степени на образование при ромите е драматично по-ниско 
в сравнение с всички останали малцинствени групи. Според данни от Преброяването 
през 2011 г. в съвкупността на децата в задължителна училищна възраст (от 7 до 15 
години) ромите, непосещаващи училище са 23,2%, турците – 11,9%, българите – 5,6%1

Педагогическата концепция с автори Теодора Крумова и Деян Колев, която ще 
бъде представена в тази статия, е разработвана в продължени на години, на базата на 
опита от въвеждане на СИП „Фолклор на етносите в България – ромски фолклор“ в 
стотици училища в страната. На основата на тази концепция бе разработена и мето-
дологията на Програмата за намаляване на отпадането на ромските деца от училище, 
която Център „Амалипе“ реализира от 2010 г. до 2013 г. с подкрепата на Фондация 
„Америка за България“. В тази връзка бих искала да благодаря на стотиците учители, 

1 Необходимо е да се отчете фактът, че тези данни не съдържат информация за почти 
10% от населението, които не са споделили по време на последното преброяване към как-
ва етническа група принадлежат. МОН, Стратегия за превенция и намаляване дела на 
отпадащите и преждевременно напусналите образователната система (2013 – 2020). 
Налична на: www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=3302.
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които повярваха, че мисията е възможна, че всяко дете може да бъде спасено и да 
получи шанс да мечтае. 

Основната цел на педагогическата концепция е не само да допринесе за намаля-
ване броя на преждевременно напусналите образователната система2, но и да доведе 
до промяна в методите на преподаване и отношенията преподавател – ученик – ро-
дител, в мотивацията за учене, формирането на умения за живот, приближаване на 
училището до семейството и оттам намаляване на безпричинните отсъствия. Целта 
на този подход е и да адресира относително малкия процент роми, продължаващи 
своето образование в средни училища.

Всяко дете може да бъде отличник! Ако накараш едно дете да повярва в себе 
си, да повярва, че може да успее и искрено да се стреми към това, то ти си успял да 
намериш ключа към успеха в неговото развитие – оттам нататък никой и нищо 
не може да му попречи да го постигне. Това е основният подход, на базата на който е 
изградена педагогическата концепция. 

Основната теза на базата на която е изградена концепцията е, че отпадането 
е педагогически проблем и са нужни педагогически средства за преодоляването 
му: социалните дейности (закуска и топло мляко) не са достатъчни, а само допълва-
щи. Необходима е промяна в цялостната училищна среда: промяна в използваните 
педагогически методи, в учебните програми, в организацията на учебния процес, 
във взаимодействието с родителите. Училището е водещо в превенцията на отпа-
дането: добре организираното училище, което умее да приобщава родителите, има 
ресурси да предлага по-широк спектър от образователни възможности извън едно-
сменното обучение в клас и прилага модерни педагогически методи на работа (вкл. 
интеркултурно и интерактивно образование) е много добре екипирано за превен-
ция на отпадането. Основен елемент от този подход е въвеждането на интеркул-
турно образование (с фокус върху въвеждането на часове по „Фолклор на етносите 
в България – ромски фолклор“), като средство за запазване и обновяване на култур-
ната идентичност на ромската общност,  както и за взаимно опознаване и формира-
не на толерантност между децата от различни етноси. Много често, под влияние на 
околните (медии, семейство или просто случайни хора) у децата от неромски про-
изход се формират дълбоки предразсъдъци спрямо ромите – предразсъдъци, кои-
то са основани на тяхното непознаване. Често тези предразсъдъци не се формират 
чрез съзнателно въздействие върху децата, а като резултат от битуващите в цялото 
българско общество (включително в медиите) негативно-презрителни представи за 
„циганите“, асоцииращи последните с безкултурна и неграмотна маса от просяци, 
джебчии и престъпници. Веднъж формирани у децата, тези предразсъдъци пречат 
на нормалното им общуване с техните съученици. Това допълнително затвърждава 
2 Целта на педагогическия подход на Център „Амалипе“ е да не се вмества само в рамките 

на усилията за намаляване на отпадането от училище, а да разшири обхвата на дейност-
ите като обхване и групата, определена като „преждевременно напуснали образовател-
ната система“ в редица национални и европейски документи. Съгласно Препоръката на 
Съвета на Европейския съюз (2011/C191/01 от 28.6.2011 г., Официален вестник на Европей-
ския съюз) като „преждевременно напуснали училище“ се определят лицата между 18 и 24 
години, завършили едва основно образование или по-ниска образователна степен, и които 
вече не участват в никаква форма на образование и обучение. Според Национална програ-
ма за развитие на република България: България 2020, целта, поставена пред България е 
намалява на дела на преждевременно напусналите образователната система до 11 %.
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стереотипите и създава среда, в която ромските деца се чувстват отхвърлени и не-
приети. Проблемът допълнително се задълбочава от слабото застъпване на мулти-
културни и интеркултурни елементи. 

От 2001 г. насам се извършва реформа в учебния план, която започна от първи 
клас и постепенно върви нагоре. Един от нейните елементи бе включването на теми, 
свързани с малцинствата (култура и традиции), и формирането на толерантността 
като ценност. Въпреки това обаче, анализ на включените текстове3 показва, че често 
те са застъпени формално, без концептуалното осъзнаване на включването на ин-
теркултурните елементи и не рядко подсъзнателно прокарват разделението „ние“ – 
„те“. Така например, в читанките турски, ромски и арменски приказки са включени 
в раздел „Приказки на други народи“, заедно с африкански, японски и шотландски 
приказки. Дори илюстрациите към тях не показват традиционни ромски, турски или 
арменски носии. Това създава у децата впечатлението, че представителите на малцин-
ствата не са част от българската нация и българската национална култура. Учебникът 
по „Човек и природа“ за втори клас на издателство „Планета 3“ посочва, че в Републи-
ка България живеят българи, турци, роми, евреи, арменци и тя е тяхна родина. В съ-
щото време, представяйки традиционните обичаи, задачата в края на урока поставя 
следния въпрос: „Познавате ли обичаите на своите съседи – турци, роми, евреи, ар-
менци?“ и по този начин автоматично предполага, че ученикът, към когото е зададен 
въпросът, е от български етнически произход4. 

Макар и на подсъзнателно ниво, тези пропуски в учебния материал, доприна-
сят за формиране на представата за училището като „не-наша“ среда. Една от при-
чините за високия процент на непривлечените и отпадналите от училищната систе-
ма ромски деца е фактът, че училището все още остава официална и чужда институ-
ция в очите на ромите. Те не могат да видят в него, нищо свое. Въвеждането на ин-
теркултурно образование има шанса да промени това като покаже на ромските деца 
(както и на техните родители), че училището е наистина място за всички. Виждайки 
част от своите традиции в класната стая и в учебниците, ромското дете започва да 
чувства училището като по-малко „чуждо“. Повтарян от почти всички социолози 
е фактът, че в ценностната система на ромите семейството заема най-важна роля, 
докато училището е по-назад. Включването на интеркултурни елементи и особено 
въвеждането на часове по „Фолклор на етносите в България – ромски фолклор“ ще 
даде шанс на ромското дете да почувства образованието в училище като продълже-
ние на възпитанието в къщи: чрез ромските приказки, предания, обичаи и песни. 
Това ще приближи училището до семейството и в ценностната система на ромите, 
което ще се отрази върху броя на привлечените в училище ромски деца, както и 
върху тяхната мотивация за учене. Проследяването на посещаемостта и степента на 
отпадане от училище на ромски деца, участващи в групи по „Фолклор на етносите 
в България – ромски фолклор“ (които се провеждат под формата на СИП, ИКД или 
в заниманията по интереси в над 250 училища годишно през последните 10 години) 
показва, че при тези деца процентът на отпадане от училище е 0,024 %, а средният 
брой отсъствия на дете (включително извинени и неизвинени) е 15,12.

3 OSI/EU Monitoring and Advocacy Program. Equal Access to Quality Education for Roma, vol.1. 
Budapest, 1997, 68 – 70.

4 OSI/EU Monitoring and Advocacy Program. Equal Access to Quality Education for Roma, vol.1. 
Budapest, 1997, 68 – 70.



10

Вторият основен принцип на концепцията е, разбирането, че всеки ученик 
може да бъде отличник. Всеки ученик е добър в нещо. Това може да е област, заложе-
на в учебните програми или да остава извън тях. Представата за това, в какво е добър 
един ученик може да е различна от това, което ние си представяме като „добър в..“. 
Един ученик може да е добър по математика, но друг може да е добър в това да бъде 
лидер и да организира останалите, или да е добър в това да се ориентира в гората, или 
да е добър музикант. Нашият подход е: 

1. Да открием тази област, в която даденият ученик е добър;
2. Да му помогне да се превърне в отличник в тази област като доразвие свои-

те знания и умения по приемлив за обществото начин;
3. Чрез това, в което е добър да развие допълнителни знания и умения и в 

останалите области, които са заложени в учебните програми, т.е. да напра-
ви прехода от това, в което ученикът е отличник към останалото, в което 
обществото иска да бъде отличник.

Така например, един ученик, който е добър музикант може да доразвие това 
си качество в неща, които се правят в и извън училището, но в същото време чрез 
това му качество да се развият и останалите. Той много лесно може да се научи как да 
направи бюджет за концерта или изявата на своята бъдеща музикална група и така 
не само да развие уменията си по математика, но и да види нейното практическо при-
ложение в живота.

Поставяне на високи очаквания. Всеки човек се стреми да постигне това, кое-
то се очаква от него. Много често развитието на ромските деца се предопределя от 
ниските очаквания, които околните (особено учителите) имат за тях. За да убедим уче-
ника, че може да успява е нужно да имаме предвид, че голяма част от бариерите са 
формирани от средата, в която живее и преодоляването им изисква многоаспектно 
въздействие, включително върху средата. Например много от ромските деца смятат, че 
не могат да успеят, защото са роми: повишаването на тяхното самосъзнание и гордост 
от идентичността им е важна стъпка за формирането на убеденост, че могат да успеят.

Следователно, за да могат децата да постигат по-добри резултати и да се разви-
ват, пред тях постоянно трябва да се поставят все по-нови и по-високи очаквания. 
Ключ към успеха в работата със всяко дете е не да се задоволиш с това, което е постиг-
нало и да му намериш приложение, а да го накараш само да се стреми към следващата 
цел, към следващото умение. На всяко едно дете трябва да се покаже, че то може да ус-
пява – от там нататък да му се поставят все по-високи цели и очаквания. Очакванията 
обаче трябва да са реалистични и постижими и трябва да изискват интензивна работа 
и усилия от всеки един ученик. Всяко дете трябва да се научи, че ако полага усилия, то 
може да успее и да постигне целта, която си е поставило, а това ще доведе до промяна в 
живота му. Всяко дете трябва да се научи да вярва, че „Аз мога да..“. и „Аз искам да..“.

Веднъж поставените цели (независимо дали са общи за групата или индиви-
дуални за всеки един ученик) трябва да бъдат записани на видимо място в класната 
стая или в училище. 

Училището може да бъде привлекателно за всяко дете! За да бъде училището 
привлекателно, е необходимо децата, техните родители и местната общност, от която 
са част, да припознават училището като „своя“ институция. За това е нужно, от една 
страна, те да намират нещо от своята култура в училище, училището да представлява 
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благоприятна среда за всяко едно дете, както и училището да бъде ангажирано с жи-
вота на местната общност. От друга страна е необходимо всички да виждат практи-
ческата полза от училището: учебните праграми и целият учебен процес да покриват 
области, които дават умения за живота. („Non scholae, sed vitae discimus“ – „Не за 
училището, а за живота учим“). Нашият подход е:

Да подпомагаме въвеждането на интеркултурно образование в училище – чрез 
СИП, ЗИП, предметите от ЗП – за да могат децата и родителите от малцинствата да 
видят своята култура в училище, както и за формиране на толерантност сред всички 
деца и родители;

1. Да подпомагаме качественото въвеждане на разнообразни СИП с цел раз-
нообразяване на учебната програма и приближаването й до потребностите 
на ученика – СИП „Фолклор на етносите в България – ромски фолклор“ е 
пример в тази насока;

2. Да организираме разнообразни извънкласни и извънучилищни дейности 
като средство за ангажиране на училището с живота на местните общно-
сти, както и като възможност учениците да развиват своите способности, 
като се забавляват

3. Да въвеждаме разнообразни форми на участие на родители и представи-
тели на местната общност в учебния процес и в живота на училището: ак-
тивното, а не формално участие не родители в училищното настоятелство, 
участието им в различни класни и извънкласни форми

Училището може да бъде добре функционираща система. Добре организира-
ното училище е най-сигурната гаранция за привличането, задържането и успеха на 
учениците. То е също така най-добрата среда за успешната образователна интеграция 
на ромските деца. Добре организираното училище умее да приобщава родителите, 
има ресурси да предлага по-широк спектър от образователни възможности извън ед-
носменното обучение в клас и прилага модерни педагогически методи на работа (вкл. 
интеркултурно и интерактивно образование). 

Нашият подход е:
1. Овластяваме родителите: чрез различни форми на участие на родителите в 

управлението на училището (напр. училищни настоятелства и др.) и акцен-
тиране върху равнопоставеното участие на ромските родители;

2. Активизираме учениците: чрез разнообразни форми на ученическо само-
управление и акцентиране върху равнопоставеното участие в тях на ром-
ските ученици;

3. Подпомагаме учителите: учителят в българското училище носи духа на 
възрожденския будител, той прилага иновационни методи за работа с уче-
ниците и за образователна интеграция на ромските деца. Пример в това 
отношение са учителите, преподаващи СИП „Фолклор на етносите в Бъл-
гария – ромски фолклор“. Ние подпомагаме методически техните усилия, 
тяхното успешно по-нататъшно развитие, както и това да намерят своето 
достойно място в училищната и обществената йерархия;

4. Подпомагаме директорите: в голяма степен успехът на едно училище, а чес-
то дори неговото бъдеще, зависи от мениджърските умения на директора. 
Ние подпомагаме директорите на училищата, в които се обучават ромски 
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деца да организират и ръководят добре своето училище, да привличат до-
пълнителни средства и др., така че то да интегрира успешно децата от мал-
цинствата и да предоставя качествено образование.

Програмата „Намаляване отпадането на ромските деца от училище“ е тригодиш-
на инициатива, реализирана с подкрепата на Фондация „Америка за България“ в пе-
риода 2010 – 2013 г., която систематизира и надгражда дългогодишния опит на Център 
„Амалипе“ в сферата на образователната интеграция. Основната й цел е превенция на 
отпадането на ромските деца от училище в задължителна за обучение възраст; разре-
шаване на проблема с големия брой отсъствия, ниския успех в училище, относително 
ниския процент роми, продължаващи своето образование в средни училища (гимна-
зии), неучастието на ромски родители в училищния живот и в училищните структури 
на управление.

В периода 2010 – 2013 г. в Програмата се включиха училища, в които се обуча-
ват деца от смесен етнически състав, като първоначално бяха включени 34 училища, 
а до края на тригодишния период техният брой достигна 173. 

По отношение на образователната интеграция Център „Амалипе“ работи в 
партньорство с Министерство на образованието, неговите регионални структури, 
общините, над 250 училища, повече от 2 500 учители, висши учебни заведения и мно-
жество културни центрове в България.

Въздействието на Програма „Намаляване на отпадането 
на ромски деца от училище“ върху възпитателно-образователния процес 

в мултикултурна училищна среда
Таня Ванова

Динамиката на времето, в което живеем, ни поставя пред много предизвика-
телства. Необходимо е да имаме ясна представа как организираме образователното 
пространство, как конструираме педагогическото взаимодействие, кои са най-устой-
чивите принципи в нашата работа и как постигаме образователните цели. Едно от 
предизвикателствата на нашето съвремие е да създадем конкретна и съобразена със 
съвременните реалности образователна политика и управление на възпитателно-об-
разователния процес. 

Образователна степен Българи – % Роми – %

2001 г.                     2011 г. 2001 г.         2011 г.

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

Средно 47,6                            52,3 6,5                    9,0

Основно 24,9                            18,0 41,8                  40,8

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

Незавършено начално / 
неграмотни или непосещавали 1,4                              0,9 23,2                  21,8
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Ако се осъществи ефективен възпитателно-образователен процес в училищни-
те институции с деца от ромски произход, у тях ще се формират европейски ценнос-
ти, свързани с националната и етническата принадлежност.

В последните четири години се наблюдава бавно подобряване на образова-
телния статус на ромската общност в България. Данните на НСИ от преброяването 
през 2011 г. показват, че въпреки известното повишаване на дела на ромите с високо 
образование, се запазва тенденцията много млади роми да остават без подходящо 
образование, рано да напускат училище, или да не тръгват на училище. Ситуацията е 
различна в различните ромски подгрупи, населени места и области.

Затова през септември 2010 г. Център „Амалипе“ започна реализирането на 
тригодишна Програма „Намаляване на отпадането на ромски деца от училище“, като 
основните й цели са:

1. Обхващането и задържането на ромските деца и ученици в образователната 
система, осигуряването на качествено образование в мултикултурна образователна 
среда e процес между училищни институции, държавни институции и семейството 
като институция;

2. Включването на родителите роми към образователния процес и тяхното ак-
тивно участие в училищния живот е важна стъпка за постигането на добри резултати 
при образователната интеграция на деца от ромски произход;

3. Провокиране на системна промяна и подобряване на образованието на ром-
ските деца – всяко дете има равен достъп до образование и всяко дете може да бъде 
отличник – чрез методическа помощ с цел обучаване на педагогическите екипи в со-
циални компетентности за работа в мултикултурна среда.

Програма „Намаляване на отпадането на ромски деца от училище“ през трите 
години на изпълнение се основава на принципите:

– Работа в малки групи от 3 – 5 съседни училища с „базово“ училище, което 
осигурява допълнителна методическа помощ на „пилотните“ училища, имащи про-
блеми с безпричинни отсъствия и отпадащи ученици;

– Обмяна на преподавателски опит в рамките на малки групи, водена от „базо-
вото“ училище, и в по-големи регионални и национални срещи на училищата;

– Създаване на платформа за обмен на добри практики и опит за различните 
заинтересовани страни – училищни директори, учители, студенти, и до известна сте-
пен родители;

– Създаване на методика за разработване, изпълнение и оценка на стратегия за 
предотвратяване на отпадането на ниво училище; 

– Методическа помощ на учителите, работещи в мултиетническа среда, и обу-
чаване в интерактивни методи на преподаване;

– Въвеждане на СИП „Фолклор на етносите в България – ромски фолклор“ в 
смесени групи деца с цел запознаване с различните етнически култури, обучаване в 
толерантност и намаляване на антиромските стереотипи;

– Въвеждане и работа с родителски клубове с цел активно участие на родители-
те във възпитателно-образователния процес;

– Въвеждане и работа с ученически парламенти/съвети за целенасочено анга-
жиране и мотивиране на ученици за активно участие в училищния живот;
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– Работа по метода „връстници обучават връстници“; 
– Работа по метода „учители обучават учители“;
– Методическа помощ в индивидуални случаи на застрашени деца от регионал-

ни образователни координатори.
Постигнати специфични цели на тригодишната Програма за намаляване на от-

падането на ромски деца от училище:
1. Пилотно реализиране на Програмата в първата година на изпълнение в ма-

лък брой училища (базови и пилотни);
2. Разширяване на модела в над 180 училища (базови и пилотни) в 24 области;
3. Разширяване на мрежата от учители, работещи в мултикултурна среда, и об-

мяна на добри практики;
4. Оказване на методическа помощ на директори и учители по отношение на 

проблемите, срещани в образователната интеграция на деца и ученици от ромски 
произход;

5. Системно подобряване на образованието на ромските деца чрез разширя-
ване на неформалната мрежа от училища, работещи за образователна интеграция и 
застъпнически дейности.

Измерването на резултатите и въздействието на Програмата, включва:
1. Разширяване на мрежата от училища, работещи по Програма „Намаляване 

отпадането на ромски деца от училище“ до 200 в цялата страна;
2. Намаляване на отпадането на деца от училище и на отсъствията от училище;
3. Подобряване на училищния успех и повишаване броя на записани ученици 

в средна образователна степен;
4. Повишаване на родителската ангажираност в активния училищен живот;
5. Подобряване на професионалното развитие на учители, работещи в мулти-

културна среда;
6. Институционална подкрепа на Програмата за намаляване на отпадането на 

ромски деца от училище“ 
Резултати: 
Програмата е реализирана в 198 училища от 24 области в България през изми-

налите три години и обхваща над 40 000 деца, над 800 учители и 549 семейства.
През първата година броят на учениците в училищата, работещи по Програма-

та е 7 755, през втората година – 19 613 а през третата – 37 735 ученици, като се забе-

Учебна 
година

Брой 
училища, 

включени в 
Програмата

Базови 
училища

Пилотни 
училища

Брой училища, 
продължили в 
следващата 

година на 
Програмата

Брой 
училища, 

напуснали 
Програмата

2010 – 2011 33 12 22 23 10

2011 – 2012 90 35 55 75 15

2012 – 2013 173 59 114 / /



15

лязва повишаване на процента на децата от ромски произход – 51% за втората година 
и до 65% за третата година. 

– По Програмата работиха 6 регионални координатори, отговарящи за 6 ре-
гиона в страната, като всеки от тях имаше грижата да оказва методическа помощ на 
30–35 училища.

– Всяко едно от училищата разработи и реализира своя училищна програма за 
превенция на отпадането. 

– През трите години общият брой на обучени „базови учители“ е 81. Тези учи-
тели са направили по 6 посещения в повереното им пилотно училище. Броят на обу-
чените учители от пилотните училища за работа в мултикултурна среда е близо 2 200 
в рамките на трите години.

– Броят на децата, включени в СИП „Фолклор на етносите“ в училищата, ра-
ботещи по Програмата, достигна от 633 ученици за учебната 2010 – 2011 г. до 4 162 
ученици през третата година, като 11% от тях са ученици от ромски произход.

– 129 са създадените родителски клубове за активно участие на родителите в 
училищния живот, което е над 74 %. 

– В над 50% от училищните настоятелства се включиха родители от ромски 
произход.

– Над 380 бяха организираните беседи, дискусии, лектории, тренинги, като дей-
ности за активиране и мотивиране на родители.

– 146 бяха създадените ученически парламенти, които работиха по вълнуващи-
те ги проблеми.

– Броят на учениците ментори по модела „Ученици помагат на ученици“ над-
виши 750, като 65 % от заложените им цели и очаквани резултати бяха постигнати; 

– Индивидуална работа с деца в риск от отпадане е извършена в над 98% от 
училищата, върху над 1 087 ученици и техните семейства, като резултатът е положи-
телен при 97 % от случаите. 

– В помощ към всичките тези елементи на Програмата работиха и 11 Центрове 
за развитие на общността в 11 общини с по 2 общностни модератори – те в не малък 
брой случаи бяха мостът за по-добър диалог между семейството на ученика и учили-
щето с цел разрешаване на проблема.

Нивото на отпадналите ученици преди включването в Програмата (годината, в 
която те не са работили по нея) е 2.60 %, докато след реализирането на елементите в 
края на тригодишния период е 0,41 %.

Броят на отпадналите ученици от целевата група е 14, както следва: от 4. клас 
– 7, от 7. клас – 7, от учениците, включени във „Фолклор на етносите в България – 
ромски фолклор“ – едно дете. 

За трите години на Програмата броят на учениците, „спасени“ от отпадане над-
хвърли 1100 деца.

Броят на учениците от целевите групи – от 4. и 7. клас и СИП „Фолклор на 
етносите в България – ромски фолклор“ е 12 044 през третата година на проекта. За 
тях целенасочено бяха измервани:

– отсъствия (извинени и неизвинени);
– успех на ученици (по задължителните предмети).
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Средният брой на отсъствията (включващ всички отсъствия – извинени и не-
извинени) в училищата по Програмата през учебната 2012 – 2013 г. спадна до средно 
28,6 отсъствия на ученик, сравнено със 110, което е критичната граница, приета от 
Министерството на образованието и науката. В същото време средният брой на от-
съствия за ученик при тези, които посещават СИП „Ромски фолклор“ е 15,12 (включ-
ващ всички отсъствия, извинени и неизвинени), което показва, че концентрираната 
намеса на проекта значително намалява нивото на отсъствия. 

Резултати на училищата, работещи по Програмата последователно през трите 
години:

Училищата, продължили и през третата година, са 22: от тях 17 базови и 5 пи-
лотни училища. Резултатите в продължаващите училища са особено показателни за 
успеха на програмата.

По отношение на влиянието на „Фолклор на етносите в България – ромски 
фолклор“, при проследяването на учениците, включени в тези групи, забелязваме:

– Намаляване на отсъствията (извинени и неизвинени); 
– Повишаване на интереса към тази тема;
– Насърчаване на личностното развитие у децата и отношенията помежду им;
– Включване на родители (настойници) – с 40% се е увеличил броят на родите-

лите, пожелали да присъстват в часовете по Фолклор на етносите или да допринесат 
с нещо в училище;

Учебна 
година 

Брой 
ученици 

Брой ромски 
деца 

Целева 
група Отсъствия Успех 

2010 – 2011 4 388 2 229 1 907 64 998 4.12

2011 – 2012 4 352 2 536 1 320 22 074 3.53

2012 – 2013 4 233 2 782 1 460 21 710 4.25

% на напусналите училище

средно за страната 
(по данни на НСИ)

училища, участващи и през 
трите години на Програмата

средно за всички училища, 
участващи в Програмата

2009–10    2010–11     2011–12     2012–13

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

0,50

0,00

%
 о

тп
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Графика СИП 

Програмата оказа сериозно въздействие и върху броя на децата, продължили 
своето образование в гимназиална степен. Дейностите за постигане на тази цел са 
разнообразни: мотивационни кампании, съвместни инициативи със средните учи-
лища, срещи с успели ромски младежи и т.н. В резултат от това броят на учениците, 
продължаващи образованието си в средни училища след 8. клас се увеличи двойно. 

Учебна 
година 

Брой 
ученици 

Брой ромски 
деца 

Целева 
група Отсъствия Успех 

2010 – 2011 4 235 2 229 1 907 64 998 4,12

2011 – 2012 4 222 2 536 1 320 22 074 3,53

2012 – 2013 4 188 2 782 1 460 21 710 4,24

4 377

113

4 388

14

4 352

9

4 233

6

Общ брой ученици Брой отпаднали деца

Резултати от училища, участващи в трите години 
на програмата

2009 – 2010           2010 – 2011         2011 – 2012             2012 – 2013

39,60%

57,60%

79,60%

% на учениците, продължаващи образованието 
си в средни училища

2010 – 2011                 2011 – 2012               Година преди 
включването в 

Програмата
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Заключенията
– Програмата „Намаляване на отпадането на ромски деца от училище“ повлия 

позитивно в голям брой училища.
– Процентът на отпадналите деца от училище значително намаля – от 2,6% на 

0,4%.
– Средният процент на отпадналите деца в училищата, участвали в Програма-

та, е под средното ниво на отпадащи ученици в страната, по данните на Националия 
статистически институт (1,6%).

В училищата, където бе изпълнявана Програмата с всичките и елементи, бяха 
видими следните резултати:

1. Ангажиране и мотивиране на учениците, чрез различни мероприятия и тър-
жества на местно и регионално ниво (спортни срещи, концерти, състезания, култур-
ни събития, организирани от ученическите парламенти, фестивал „Отворено сърце“ 
и др.);

2. Преодоляване на антиромските стереотипи сред учители, ученици, родители 
и местна общност чрез съвместни срещи и културни събития);

3. Мотивиране и подпомагане на учители чрез обучения за използване на ин-
терактивни методи при обучение и работа в мултиетническа среда и обмяна на до-
бри практики между партньорските училища и националната мрежа на училищата, 
участващи в Програмата;

4. Ангажиране и включване на родителите в активния училищен живот чрез 
участие на децата в културни събития и фестивали, реализирането на инициативите, 
създадени от родителските клубове, а в някои случаи на съвместни инициативи на 
ученическите парламенти и училищни настоятелства;

5. Утвърждаване на механизъм за създаване и реализиране на стратегии за на-
маляване на процента на отпадналите ученици;

6. Насърчаване на творческото мислене за удовлетворяване на специфичните 
нужди на общността с цел привличане и задържане на децата в училище; 

7. Предоставяне на платформа за обмен на информация и иновативни практи-
ки в партньорски училища на регионално и национално равнище.  

Ролята на социалния педагог за развиване на личностната устойчивост 
на децата в условията на интеркултурна среда 

Доц. д-р розалия Кузманова-Карталова, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Днес особено активно се говори за живот в интеркултурна среда, което се 
свързва с толерантност, взаимоприемане, емпатичност, уважение към религия, цен-
ности и обичаи на различните етнокултурни групи за личностната устойчивост на 
хората и просперитета на нацията. За постигането на такива хармонични отношения 
е необходимо удовлетворяване на потребностите и очакванията на хората от прие-
мане, уважение, валидизация на ценностите, както и създаване на възможности за 
доказване на „Аз“-а и повишаване на самоувереността и самооценката.
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Много учени определят 20 век като „век на тревожността“, но 21 век с интензив-
ния процес на глобализация и немалкото празни ниши по отношение на сигурността 
на хората, може да се окаже в по-висока степен „век на тревожността“. Натрупването 
на повече богатства при едни и значителното обедняване на други със сигурност до-
ринася за повишаване тревожността у хората и за по-слабата възможност за утвър-
ждаването им като психически и емоционално устойчиви личности. Най-уязвими в 
ситуация на несигурност се оказват децата, които много по-трудно могат да се ори-
ентират в света на възрастните в суетата на ежедневието и меркантилните ценности. 

Когато детето се намира в ситуация на несигурност и несправедливост, най-
често се създават предпоставки за проблем, като типичната проява е личностна тре-
вожност. Личностната тревожност се разглежда като основна човешка емоция, която 
се развива през поколенията като приспособителен механизъм за справяне с опас-
ността. В определена степен и в подходяща форма може да се приеме като двигател за 
развитието на човека и обществото, но когато факторите на социалната среда подсил-
ват нивото й, е възможно да се достигне състояние на разрушителна нестабилност. 
Много изследователи споделят схващането, че тревожността може да се интегрира и 
като характеристика на личността. Тя се приема като устойчива предразположеност 
към емоционално тревожно реагиране в различни ситуации, като резултат от фру-
стрирането на социалните потребности на личността и особено на самооценката й. 
Най-често тревожността се проявява при вътрешна опасност, при конфликт между 
съзнавано и несъзнавано или конфликт в самото несъзнавано – когато личността е 
изправена пред дилема, за която обикновено не подозира1. 

При децата съществуват различни изначални страхове, които могат да бъдат 
първопричина за формиране на тревожността, като: страхът да не бъдат отхвърле-
ни, изоставени, критикувани, укорявани, подценявани, да не бъдат обичани и т. н. 
Всичките тези характеристики са предпоставка за тревожност при децата, особено в 
интеркултурна среда. 

Трябва да се изтъкне, че е необходимо всяко едно цивилизовано общество да 
работи по осъзнаване на позитивната стойност на културното многообразие и да от-
чита приносите на интеркултурността. Разбира се, съществуват и много трудности, 
които е добре да бъдат разпознавани навреме и овладявани, за да може да се работи 
за развиването и утвърждаването устойчивостта на характерите. Според Сийка Ча-
вдарова-Костова „Процесът на интеркултурно възпитание предполага формирането 
на „виждане“ на проблеми в общуването между представителите на различните со-
циокултурни групи или превантивно „предусещане“ на такива проблеми и предпри-
емане на мерки за тяхното неосъществяване“.2

За да се справи детето с тревожността и да формира личностна устойчивост и 
умения за справяне при различни трудни или непредвидими ситуации, е от значение 
професионалната роля на социалния педагог. Неговите основни функционални за-
дължения за подпомагане справянето с проблемите при децата и за постигане ефекта 

1 По: Кузманова-Карталова, р. Проблемът за личностната тревожност при деца в нерав-
ностойно социално положение. Военно-научен форум с международно участие. Сборник 
научни трудове, т. I, ВТ, 2004, с. 153 – 161.

2 Чавдарова-Костова, С. Съвременни предизвикателства пред интеркултурното възпита-
ние. Образование, С., 2010, с.173.
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на ползотворните взаимоотношения в интеркултурна среда се свързват с3:
– Добра теоретична подготовка;
– Съчетаване на теорията с практиката;
– Висока мобилност и възможности за бързо преминаване от проблемни ситу-

ации към тяхното овладяване;
– Висока кондиция и ерудираност;
– Позитивизъм и толерантност;
– Възможности за цялостно обхващане на групата, както и на всеки неин член;
– Съблюдаване на безпристрастна и обективна позиция;
– Поддържане на ведра и динамична атмосфера;
– Готовност за признаване на пропуски, затруднения и грешки;
– Етичност и отговорност;
– Извеждане на работата докрай, дозиране на работата и ограничаване на праз-

нодумието;
– Мотивиране за работа;
– Предизвикване и поддържане на доверието;
– Естественост и лекота на поведението.
Работата в посока развиване на личностна устойчивост в условията на интер-

културна среда е особено интензивна и с устойчив ефект, когато участниците в оп-
ределения тип взаимодействие работят в група. Сравняването един с друг, стреме-
жът за взаимно опознаване и живот в конкурентна среда са мотивиращи фактори 
за личностно развитие и за формиране на устойчивост за успешното интегриране 
в различни среди. 

Могат да се очертаят някои акценти при работата в група в посока развитие на 
личностната устойчивост на децата в интеркултурна среда, а именно4:

– Подпомагане процеса на опознаване и настройване за работа.
Когато децата са за първи път заедно, е добре да им се помогне да се запознаят 

и да се настроят за работа, като социалният педагог излага накратко целите, плана на 
работата и видовете дейности.

– Сформиране на групата.
Социалният педагог всеки път проверява нивото на позитивност на децата към 

другите и към работата. Отговаря на въпроси, които са възникнали след предходна 
групова работа. Децата се информират за нормите на поведение в групата, като сфор-
мираните вече правила са поставени на видно място и се припомнят от участниците.

– Изслушване.
За успешната работа на групата е нужно да се вникне в изказването на всеки 

неин член. Така може да се намали напрежението, предварително да се доближат по-

3 По: Кузманова-Карталова, р. Методически насоки за организиране на модулни обучения 
при работата на педагогическия съветник. –Съвременни образователни технологии в ос-
новното училище. Научно-практическа конференция. ВТ, 2008, с. 140 – 145.

4 По: Браун,  Дж., Д.  Кристенсен. Теория и практика семейной психотерапии. Практика 
психотерапии. 2001.
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зициите на децата, да се изведе сходството в мненията им и това да бъде предпоставка 
за по-бързото постигане на целта.

– Поощряване на активното участие в груповата работа.
Свързва се с това да се насърчава изказването от децата на своя гледна точка без 

да се притесняват, че ще бъдат разбрани неправилно или ще бъдат упреквани за това. 
Социалният педагог може да помага, насърчавайки всички да се чувстват комфортно 
и да поощрява тяхната активност. Особено важно е да се подходи тактично към тези, 
които по-малко участват в работата и да се поощряват за по-чести изказвания.

– Поощряване на взаимната поддръжка на децата.
Групата може да функционира особено ефективно при условие, че всички ней-

ни членове работят заедно за постигане на собствените и груповите цели. Това може 
да се реализира, ако участниците се стремят да си помагат един на друг, да си оказват 
поддръжка, да си дават съвети и подкрепа. Ролята на социалния педагог е да толерира 
взаимната подкрепа на децата. Това, че някой от тях получава морална поддръжка от 
другите, е предпоставка да се реализират още множество варианти за разрешаване на 
задачите и проблемите.

– Настройване на поведението.
Децата в групата доста често говорят за своите чувства и преживявания прека-

лено общо. Ролята на социалния педагог е да задава насочващи въпроси, както и кон-
кретни такива, за да може да се уточни смисълът на казаното. По този начин може да 
се определи същността на проблема и да се инициира желаното вербално поведение.

– Реагиране на нежелано поведение, демонстрирано от децата.
Това е поведение, което пречи на реализирането на целите и нарушава комуни-

кацията в работния процес. Ролята на социалния педагог е: да изслушва децата, които 
демонстрират липса на интерес към работата или правят неконструктивни предло-
жения; да наблюдава невербалното поведение, пречещо на груповото взаимодейст-
вие (например изместване на стола встрани, кръстосване демонстративно на краката 
и др.); да игнорира подобно поведение в полза на личността, която го демонстрира 
или в името на груповата работа и да преориентира групата към обсъждане на по-
продуктивни теми. 

– Преориентиране на вниманието на групата.
По време на работата социалният педагог може да счете за целесъобразно от-

ново да се върне към предишни изказвания на децата. Целта е те да се обвържат с те-
кущата дискусия, така че да се привлече вниманието на авторите на тези изказвания, 
а също и да се направи дискусията по-осмислена и обединяваща. Ако се похвалят 
някои идеи на отделни участници, то те може да се привлекат за по-активно участие 
в текущия разговор. 

– Преадресиране на изказването на други деца.
В процеса на работа социалният педагог от време на време може да предпочете 

да предостави думата на други членове от групата, като по този начин включва и тях в 
разговора. Затова той трябва да следи за изказването на всеки член на групата. Прин-
ципно положение е, че винаги има какво да се каже, но не всеки може да е имал тази 
възможност, а точно неговото мнение може да се окаже много полезно.
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Въпреки зададената примерна рамка и препоръки, всеки, който пристъпи към 
работа по посока развиване на личностна устойчивост при децата, би трябвало да 
пречупи работната ситуация през своята личност и гледна точка, за да се чувства 
комфортно и компетентно при реализирането на задачите.

За постигането на личностна устойчивост в условията на интеркултурна сре-
да е от значение също равнището на наличните знания, както и прилагането на 
адекватно поведение в различни ситуации. Културата на всекидневното общуване 
и свързаните с него очаквания предполагат равнопоставеност в отношенията на 
базата на обикновени стимули, например: „Аз те забелязвам – ти ме забелязваш“; 
„Аз те ценя – ти ме цениш“ и други. Това са естествени послания и залог за благо-
приятни човешки отношения, предпоставка за удовлетвореност, радост и чувство 
за пълноценност5. Именно за постигането на такава култура на общуване за разви-
тие и утвърждаване на личностната устойчивост при децата може да се работи и в 
индивидуален контекст. 

Чрез индивидуалната социална работа е необходимо да се поддържа психо-
емоционалният баланс на децата и да се стимулират плодотворните реакции, емо-
ционалната и психическата устойчивост, ефективната комуникация. Стремежът при 
работата на социалния педагог е да се постигне устойчивост в следните направления: 
силна идентичност и самоконтрол; оптимизъм; високо ниво на емпатичност; умения 
за самонаблюдение; емоционална зрялост, т. е. способност да се изразяват адекватни 
емоции; последователност и поглед в бъдещето; почтеност и морал; позитивност; лю-
бознателност; контролиране на енергията; силна самоувереност; готовност за поема-
не на рискове; развиване на уникални характерологични черти6.

Проучванията сочат, че сложният и дълъг процес на личностно утвържда-
ване в различни интеркултурни групи и среди може да бъде подпомогнат с малки 
и прости формули на позитивна комуникация, тъй като една от малките тайни за 
успешния път към хората е да признаеш ценността на другия като личност, както и 
значимостта и ценността на казаното от него. Това е така наречената техника „ва-
лидизация“, чрез която може да се потвърди значимостта на идеите, проблемите и 
чувствата на детето, като се изразява признание за положените от него усилия и на 
получените резултати7.

Друга техника, която помага за по-доброто разбиране на другите, е „описание 
на чувствата на партньора“. Тя предполага умения за съпреживяване и за моментно 
идентифициране с другия. При нея се изисква да се изрази, да се назове основното 
чувство на говорещия, като по този начин се показва, че той е възприел чувствата 
на партньора, че ги е доловил и ги има предвид при своето изказване8. В полза на до-
брото взаиморазбиране е също техниката „описание на поведението на партньора“. 
Същността й се изразява в това, че наблюдаваното поведение се описва така, както е 
възприето, без да се оценява или да се търсят предполагаемите мотиви за него, като 
стремежът е по-голяма обективност при преценките9. Тези техники могат да се полз-

5 Силгиджиян-Георгиева, Х. Аз-концепция и психосоциална идентичност. С., 1998, с. 6.
6 Гилфойл, Д. Харизмата и нейният ефект. С., 2004, с. 454.
7 Методи за работа в малка група. Съст. Е. Пенчева. С., 1995, с. 49 – 50.
8 Пак там, с.50.
9 Пак там с. 50 – 51.
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ват и да се стимулира изразяването им във всяка среда и ситуация чрез положително-
то въздействие на социалния педагог.

В заключение може да се обобщи, че развиването на личностната устойчивост 
на децата в условията на интеркултурна среда е необходимо и важно условие по пътя 
на тяхната личностна зрялост за вграждането им в обществените условия на плура-
лизъм и многообразие. За повишаване на личностната им самооценка и изграждане-
то и утвърждаването им като психически и емоционално зрели млади хора, значима 
роля има социалният педагог (педагогическият съветник) в училище. Апелът на об-
ществото и на професионалната общност е сериозен по отношение на необходимост-
та от повече квалифицирани специалисти – социални педагози в училище, които да 
са в помощ на децата, родителите и учителите за бързото и успешно интегриране на 
подрастващите в условията на интеркултурна среда.

Модел на интеркултурна практика за подготовка на бъдещи учители
Гл. ас. д-р Виолета Стойчева, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Актуалност на темата за първоначалната подготовка на учителски кадри

Националната политика за първоначална подготовка на учителски кадри в на-
шата страна се основава на нормативна база от 90-те години на 20 век1, т.е. тя не 
отразява настъпилите изменения в национален и глобален план. В Закона за висше 
образование2 няма разпоредба, която да се отнася до придобиването на учителска 
правоспособност. В Националната програма за развитие на училищното образование 
и предучилищното възпитание и подготовка (2006 – 2015 г.)3 има специален раздел, 
посветен на повишаване на авторитета и социалния статус на учителя, но внимание-
то логично е съсредоточено върху квалификацията на учителите, която, като елемент 
на държавната политика, се управлява от образователното ведомство. На практика в 
нормативната база се губи взаимовръзката, която би следвало да съществува между 
потребностите на пазара, изискванията към базисната университетска подготовка на 
бъдещите педагози и текущата квалификация на учителските кадри. Не случайно едно 
от най-слабите звена в индикаторите за качество на университетското образование е 
именно слабата/или липсата на връзка между обучението и бъдещата професионална 

1 Закон за народната просвета. – ДВ, № 86, 18 октомври 1991, чл. 39, ал. 1-3; Наредба за 
единните държавни изисквания за придобиване на висше образование с професионална 
квалификация „учител“, приета с ПМС №12 от 1995 г. – ДВ, № 9, 27 януари 1995.; Поста-
новление на Министерски съвет № 162 от 17.04.1997 г. за приемане на Наредба за единни-
те държавни изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител“.  – ДВ, 
№ 34, 25 април 1997. <http://www.minedu.government.bg> (19.07.2013).

2 Закон за висшето образование. – ДВ, № 112, 27 декември 1995. <http://www.minedu.
government.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/documents/law/zkn_vo.pdf> (19.07.2013).

3 Национална програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпи-
тание и подготовка. С., 2006. <www.minedu.government.bg> (19.07.2013).
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реализация на студентите.4 Посоченото несъответствие се проявява като прогресив-
но нарастващо несъответствие на подготовката за преход между образованието и 
пазара на труда. Липсата на подобен „преход“ изправя младите учители пред редица 
предизвикателства, сред които най-често сочени са прилагането на съвременни ИКТ, 
интернационализацията, равнопостановеността, мултикултурализма, проблемите на 
децата със специални образователни потребности (СОП) и пр. 

Една от посоките на възможната промяна се отнася до обвързването на процеса 
на децентрализация с изменение в съотношението между формалното и неформал-
но образование. В случая визираме по-активната намеса на гражданското общество 
и прехвърлянето на част от образователните услуги, включително и свързаните с 
текущата квалификация на учителите, от национално на местно ниво, при което се 
засилва ролята на неправителствените организации (НПО)5. Факт е, че след присъ-
единяването на България към Европейския съюз инициативите в тази посока непре-
къснато се увеличават6.

Тематизиране на натрупания практически опит

Промените, свързани с базисната подготовка на учителски кадри в Историче-
ския факултет на Великотърновския университет през последните дванадесет години 
са насочени както към организацията, така и към статута на дисциплините от т.н. 
„педагогически блок“. Те варират от установеното още при откриването на специал-
ността задължително придобиване на професионалната квалификация „учител“ за 
всички студенти във факултета, до пълно елиминиране на учителската правоспособ-
ност в учебните планове на отделни специалности7, както и предоставяне на студен-
тите от специалност „История“ и „Етнология“ на правото да избират „педагогическия 
блок“ между три различни модула. 

4 Качество на университетското образование.. Сб. статии на участниците в Темпус про-
ект UM_JEP-13388-98, под ред на Д. Павлов. С., 1998, с. 194 – 195. Цит. по Тоцева, Я. За 
качеството на подготовката на бъдещите начални учители в ШУ за работа в мулти-
културна среда. <http://ytotseva.blogspot.com/2007/08/blog-post_1539.html>(19.07.2013).

5 Като добра практика тезата е застъпвана в изказвания на регионални и национални 
форуми от 2002 г. насам, както и в няколко последователни публикации. Вж. Стойчева, В. 
Предизвикателствата пред историческото образование и подготовката на исторически 
кадри в Историко-юридическия факултет. – Приносът на Историко-юридическия факул-
тет да развитието на българското образование. В. Търново, УИ „Св. св. Кирил и Мето-
дий“, 2005, с. 266 – 275; Непрерывная кваллификация болгарских учителей путем участия 
в проектах – Преподавании истории и обществознания в школе. Научно-методический 
журнал. Москва, россия, 2007, №5, с. 68 – 70.

6 Един от многобройните примери в тази посока за успешна НПО с национално значение 
е Фондация „Пайдея“ (www.paideiafoundation.org). Създаденият във В. Търново Център за 
междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“ през последните години все повече се 
утвърждава като водеща ромска организация и национален координатор на политики в 
областта на равноправно интегриране на ромите (http://www.amalipe.com/).  

7 Такъв е случаят със специалност „Археология“, където след няколкогодишно прекъсване по 
настояване на студентите последва промяна в учебните планове. Понастоящем в тях е 
включена възможността за получаване на учителска правоспособност по избор. 
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Освен новостите в организационно отношение не по-малко значими са осъ-
ществените качествени промени в теоретичната и практико-приложната подготов-
ка на студентите. Реализираната промяна е свързана с факта на напускане на тра-
диционния подход на еднопосочното обучение и пасивно усвояване на абстрактна 
теория за сметка на по-широкото застъпване на алтернативни модели на обучение. В 
този контекст заслужава внимание изградената традиция за въвличане на студенти 
в допълнителни педагогически практики, реализирани в условия на проектно-бази-
рано обучение8.

В контекста на стратегията за повишаване ролята на университетите за ико-
номическия напредък на страната не само чрез осигуряване на дипломирани спе-
циалисти, но и чрез предлагане на пазара на нови знания, още през 2002 г. е напра-
вен опит за сегментиране на Методиката на историята както в базисното, така и в 
продължаващото образование на учителските кадри. Експерименталната ни работа 
към Европейския информационен център във Велико Търново позволи от 2003 г. да 
започнем конструирането на образователен модел, който предоставя на студентите, 
подготвящи се за учители, възможност за усвояване на инструментариум за работа и 
едновременното му прилагане в реални ситуации в сътрудничество с учители нова-
тори и университетски наставници. Конкретната образователна практика обединя-
ва съвместните усилия на държавни институции и неправителствени организации с 
тези на местните и регионални власти. Водещо е партньорството между ВТУ „Св. св. 
Кирил и Методий“, РИО и Сдружение „Европейски информационен център – В. Тър-
ново“ като НПО. Партньорството между различните образователни актьори гаран-
тира както успешен мениджмънт, така и високо ниво на квалифицирани обучители, 
влизащи в експертния екип на организацията. Водещата идея на подобно коопера-
тивно сътрудничество е да се постигне синхрон в работата между отделните етапи 
и звена, свързани с базисното и продължаващото обучение на учителските кадри. 
В този смисъл визираме и практиката на създаване на предпоставки за участие на 
гражданското общество в местните образователни политики. 

Установеният модел се основава на ефективността на проектния метод като 
съвременна технология, свързана с активното учене. Предоставяните образователни 
услуги по три от първоначално реализираните проекти са с фокус към учители от 
КОО „Обществени науки, гражданско образование и религия“. Впоследствие кръгът 
е разширен и в образователните дейности са привлечени и учители от началния етап 
на образование и детските градини. 

Освен действащи учители, в проектите и информационните кампании на Ев-
ропейския център се привличат и студенти, които в повечето случаи са доброволци. 
Участието се реализира под формата на допълваща педагогическа практика, която не 
покрива и не подменя предвиденото в учебните планове на университетските специ-
алности практико-приложно обучение. По-голяма част от занятията с учениците се 
реализират под формата на извънкласни дейности.

8 Вж Стойчева, В. За връзката университет–училище през призмата на практико-при-
ложното обучение на студентите по история. – Модерният историк. Юбилеен сборник в 
чест на проф. дин Андрей Пантев. В. Търново, 2011, с.378 – 383.
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Моделът на създадената допълваща практика включва теоретична подготов-
ка и практическа работа с ученици от различни възрастови групи. Участниците във 
всеки проект преминават 20-часова обучителна програма. В рамките на обучителния 
модул те получават теоретична информация, покриваща основните проблеми от те-
мата на проекта, която по това време в повечето случаи няма аналог в предлаганите 
университетски лекционни курсове. Задължителен компонент в програмата са стра-
тегиите за активно учене, екипната работа и груповата динамика. Много важна роля 
от гледна точка на усвояваните умения за педагогическо общуване и междукултурен 
диалог имат различните тренинги, които студентите провеждат с децата в часа на 
класа или в извънучебно време. Смисълът на подобна дейност се допълва от възмож-
ността да се влезе в училища в малки селища и да се работи с ученици от различни 
етнически и религиозни общности, т.е. в реална мултикултурна среда, която в пове-
чето случаи се оказва доста по-различна от тази в базовите учебни заведения в град 
Велико Търново. 

Тъй като в общия план на проектите се залага създаване и апробиране на ино-
вативна педагогическа практика от страна на учителите чрез работа по собствени 
микропроекти, на студентите треньори се предоставя възможност да участват в 
предвидените дейности по класове, като провеждат занятия с учениците по заявени 
от учителите теми. За целта в края на модулното обучение се сформират екипи, най-
често от двама студенти, които се разпределят според предпочитанията си за работа 
с ученици от различните възрастови групи. Всеки студентски екип разработва мини-
мум три теми за тренинг (мотивационен или обучителен). Както при теоретичната 
подготовка, така и при реализацията студентите се подпомагат и консултират от нас-
тавници от експертния екип на проекта. 

Ретроспекция на добри педагогически практики от работата на студентите

Началото на работата ни по проекти със студенти доброволци датира от учеб-
ната 2002 – 2003 г. То е свързано с кампанията „We can do it“, реализирана от Ресур-
сен център „Отворена врата“ в рамките на тригодишния проект „Обединени срещу 
насилието“9, финансиран от Община Лозана – Швейцария. В проекта участват 9  
учители от трите степени на средното училище от градовете В. Търново, Златари-
ца, Павликени и Свищов и 5 студенти доброволци от специалност „Археология“ и 
„История и география“ на Историческия факултет (по това време – Историко–юри-
дически), както и представители на Медицинския колеж във Велико Търново. Раз-
нообразието от проблеми, пред които бъдещите педагози са изправени и за които 
трябва да намерят свои решения за занятията в училище, се илюстрира от предста-
вения списък на темите за микропроекти (фигура 1), разработвани от участващите 
в проекта учители. 

9 Като резултат от проекта е разработено учебно помагало за учителя. Вж. Дерменджие-
ва, Д., В. Стойчева и др. Образование за ненасилие /образователен подход за превенция на 
насилието. Помагало за учителя. В. Търново, 2004, 130 с.
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Фигура 1. 

Крачка напред по отношение финансовата обезпеченост на младежите треньо-
ри е направена в рамките на проект „Европейска образователна инициатива за 
равни възможности“.10 Проектът е реализиран през 2003 – 2004 г. с финансовата по-
мощ на Програма „ЕВРОПА 2002“ на Делегацията на Европейската комисия в Бълга-
рия. Географията на дейностите обхваща територията на областите В. Търново, Ловеч 
и Силистра. В проекта участват 45 учители и повече от 1000 ученика. Като изходна 
база и координационни звена е използвана мрежата от Информационни точки на 
Европейския център. Чрез нея се осигурява преминаване от регулиране на дейност-
ите на територията на област Велико Търново към създаване на условия за съвмест-
ни образователни практики 
с градовете Враца, Лом, Пле-
вен, Ловеч, Габрово, Търго-
вище, Разград, Варна, Русе и 
Силистра.

В проекта са включени 
7 студенти от различни специ-
алности. Спецификата на дж-
ендър проблематиката, твърде 
провокативна по това време 
за повечето учители, обусло-
вя участието на младите хора 
като съобучители в по-голяма 
част от дейностите в учили-
ще (фигура 2). За занятията в 
гимназиалната образователна 
степен са създадени смесени 

10 Като резултат от дейностите по проекта са издадени: Сборник материали „Образование 
за равни възможности“. Под ред. на В. Стойчева. В. Търново, 2004, 96 с. и Практикум по 
джендър обучение. Методически разработки – първа част. В. Търново, 2004, 74 с.

Теми за микропроекти

Начален етап –„Повишаване на знанията за другия и 
утвърждаване на толерантно поведение в 
отношенията“

Прогимназиален етап – „Училищната среда – домът, който искам да имам“
– „Медийното насилие“
– „Насилието в училище“

Гимназиален етап – „Насилието в музиката“ 
–„Прояви на дискриминация и сексуална 

експлоатация“
– „Насилие и дрога“

Фигура 2. Дидактическа игра „Семейна мрежа“ 
(СОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – град Златарица)
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екипи от студенти и ученици, което позволява да се приложи принципът „връстници 
обучават връстници“. 

В периода 2003 – 2005 г. студентите, участвали в допълнителна педагогическа 
практика, основана на проектно-базирано обучение в рамките на неформално обра-
зование, получават възможност да надградят знанията си по теми от следните области: 

– Дискриминация и права на човека; 
– Образование за демократично гражданство;
– решаване на конфликти;
– Образование за ненасилие;
– Джендър образование.
От 2005 г. проектната работа в Европейския център все по-определено се на-

сочва към дейности в сферата на интеркултурното образование и спецификата на 
обучение на деца и ученици от етническите малцинства. С финансовата подкрепа на 
Демократическата комисия на САЩ (Програма „Малки проекти“) е реализиран про-
ект „Обединени за толерантност“. Географията на проекта включва населени места 
със смесено в етническо отношение население на територията на 4 области – Велико 
Търново (Горна Оряховица, Павликени, Велико Търново), разград (Кубрат, Лозница, 
Цар Калоян, село Самуил), Силистра (Айдемир, Калипетрово, Силистра) и Монта-
на (Лом). В проекта участват 15 учители, а основни тематични области на техните 
микропроекти са: „Дискриминация и права на човека/на детето“; „Толерантността – 
начин на употреба“; „Насилието – можем ли да му се противопоставим“; „Споделени 
ценности“; „Междукултурни влияния и традиции“. 

През 2007 – 2008 г., в рамките на стартирането на информационната мрежа на 
ЕС „Европа Директно“, студенти от специалност „Български език и история“, „Ис-
тория“, „История и география“ и „Етнология“ са включени работата по кампании-
те „Европа в моето училище и детската градина“ и „Да обединим многообразието“. 
Студентската група е допълнена с представители от Педагогическия факултет, които 
поемат детските градини и учениците от 1. до 4. клас. Предварителната организация 
и съзнателно търсеният ефект за съответствие с университетския профил на специ-
алността позволяват да се експериментира възможността за интегриране на граждан-
ско и на интеркултурно образование към преддипломната педагогическа практика на 
студентите.

Разширяването на полето на ангажираност на бъдещите педагози е постигнато 
чрез включването им в обучителни  модули – теоретичен и практико-приложен, ор-
ганизирани на основата на неформално образование от страна на НПО, които имат 
като резултат серия от „европейски уроци“ (фигура 3 и фигура 4) в базови училища и 
детски градини на Университета.

Натрупаният няколкогодишен теоретичен и практически опит показва, че съз-
даденият теоретичен модел за продължаващо образование на учители и допълнител-
но практико-приложно обучение на студенти в реална учебна среда се основават на 
работещ механизъм, който може да бъде прилаган в различни тематични области. 
Постигнатите резултати дават основание за по-нататъшно осмисляне, прецизиране и 
приложение на идеите за проектно-базирана текуща квалификация на педагогически 
кадри. През 2008 – 2009 г. екипът на Европейски информационен център – Велико 
Търново в партньорство с Община Златарица е бенефициент по проект „Учители в 
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мултикултурна среда“, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“. Еки-
път на проекта си поставя като основна цел овладяване на интеркултурна компе-
тентност от страна на педагогическите кадри от учебните заведения на територията 
на Община Златарица. Амбициозната задача на екипа е да повиши интереса и мо-
тивацията на целевата група за преподаване в мултикултурна среда чрез усвояване 
на ключови техники и стратегии за разбиране и приемане на детските потребности, 
да обогати професионалните компетенции на преподавателите чрез формиране на 
отношения на чувствителост към „другия“. Идеята е да бъдат стимулирани учите-
лите за авторски иновативни практики, които да се превърнат в основа за започва-
не или продължаване получаването на по-висока професионално-квалификационна 
степен (ПКС). Разработените от експертите на проекта обучителни материали имат 
като перспектива създаване на система за дистанционно обучение и текуща квали-
фикация на педагогически кадри към ЕИЦ – В. Търново. Заложено е апробиране на 2 
от създадените 6 учебни модули с учители от община Павликени. Като част от друга 
идея – за бъдеща магистърска програма, е реализиран и модул за допълнителна ста-
жантска практика на студенти педагози по история и по психология. 

В текущата квалификация по проекта са включени всичките 58 учители от 
учебните заведения на територията на община Златарица (СОУ „Св. св. Кирил и Ме-
тодий“ и ПГМСС „Никола Златарски“ – град Златарица;  ОУ „Хр. Ботев“ – село Горско 
Ново село; ОУ „В. Левски“ – село Средно село; ЦДГ „Славейче“ – град Златарица; ЦДГ 
„Пролет“ – село Родина; ЦДГ „Слънце“ – село Горско Ново село; ЦДГ – село Средно 
село). Като косвени бенефициенти на програмата за дистанционно обучение са при-
влечени 96 педагози от училищата в град Павликени. В дейностите по създадените 
микропроекти са обхванати 613 ученици, от които 319 от етническите малцинства 
(роми – 206 души, други – 113 души). 

Методологическите основания за предвидените дейности се основават на да-
нните от анализа на пилотна анкета, проведена в началото на проекта с учители и 
представители на местната общинска администрация в град Златарица. Анализът на 
получените резултати допълва предзададеното разбиране на екипа експерти относно 
потенциала на учебната документация за прилагане на мултикултурен подход чрез 
разработване на теми и проблеми, основани на междупредметните връзки и мулти-
перспективността. Друг съществен резултат от анкетата е потвърждението, че в пе-

Фигура 3. „Европейски уроци“                                            
(ОУ „Бачо Киро“, В. Търново) 

Фигура 4. „Европейски уроци“                                            
(ЕИЦ – В. Търново)
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дагогическите колективи съществува реална потребност от развиване на умения за 
мултикултурно разбирателство, ефективни за ретуширане на конфликтни сблъсъци 
и за ограничаване на дискриминативни практики, основани на етнически и религи-
озни различия, както и разлики по пол и социален статус. Съобразно заявените от 
страна на учителите потребности е разработена квалификационна учебна прогрма, 
която включва следните модули:

– Интеркултурно образование;
– Култура и идентичност в мултикултурното общество;
– Психологически механизми за социална интервенция (От етноцентризъм 

към поликултурност);
– Джендър образование и европейско гражданство;
– разрешаване на конфликти в мултиетническа среда;
– Интерактивни методи за обучение в интеркултурна среда;
– разработване на ученически проекти.
По технически причини вместо предвидените в учебните програми по 30 учеб-

ни часа за всеки модул обучителната програма се реализира при хорариум от 22 часа 
за съответното тематично направление. Работни моменти от проведените обучения на 
целевата група са визуализирани чрез създадената уеб страница: http://interc-edu.hit.bg/. 

Четирите етапа на проекта (фигура 5) следват утвърдения модел на работа, ус-
тановен от нас в предходните години (2002 – 2008 г.). Участието на създадените сту-
дентски групи се разполага като време в третата фаза от проекта, когато се реализи-
рат дейностите по разработените от учителите микропроекти. 

Малка, но много съществена разлика, свързана със студентското участие, е фи-
нансовото обезпечаване на положения труд, което внася допълнителен стимул по вре-
ме на реализираната педагогическа практика. Спецификата на предвидените дейности 
обуславя наличието на двама ментори, които подпомагат както теоретичната подго-

Фигура 5. Етапи на реализация на проекта

Подготвителен етап
– Организационен

Втори етап
– Обучение на 
учители

Трети етап
– Микропроекти
– Тренинги
– Консултации

Четвърти етап
– Дистанционно 
обучение
– Курсове за ПКС
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товка, така и осъществените от студентите обучителни тренинги, учебни занятия и 
психологическо консултиране. Ангажиментите в проектно-базираното обучение на 
част от студентите се осъществяват успоредно или непосредствено след приключване 
на задължителната преддипломна педагогическа практика в Университета. За участни-
ците от ОКС „Магистър“ дейностите по проекта играят роля на необходимия преход 
към кариерно израстване като учители и/или училищни психолози. Предизвикател-
ствата за младите хора идват и от факта, че се налага да работят с ученици от различ-
ни възрастови групи, да преподават в слети класове, да обучават по теми и проблеми, 
които не се предлагат в учебните програми на техните специалности.

Списъкът от заглавия на разработените от учителите микропроекти потвърж-
дава сериозността на провокацията, пред която са изправени студентите:

– „Интеркултурен диалог и права на човека“

– „Нашето бъдеще в Обединена Европа“

– „Многоцветна дъга“

– „Градината на народите“

– „Моят свят е в моите ръце“ 

– „Граници на толерантността“ 

– „Човешките права в нашия клас“

– „Протегни ръка“

– „Можем да сме добри“ 

– „Една държава – разнообразие от празници“

– „Внимание, човек до теб!“

– „Шарен свят“ 
Участието в студентските екипи на представители от етническите малцинства 

(роми, турци) се оказва много подходящо, тъй като позволява да се предвидят педа-
гогически ситуации с прилагане на билингвално обучение (фигура 6 и фигура 7)

Фигури 6 и 7. Ключови думи в занятие на тема „Умеем ли да живеем заедно?“ 
(2. – 4. клас, ОУ „Хр. Ботев“ – село Горско Ново село)
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Именно търсенето на отговор на различни предизвикателства, пред които сту-
дентите се изправят по време на стаж в реална житейска среда, ги провокира към 
създаване и на собствен практически опит. А това открива възможности и за науч-
но творчество. Потвърждение на казаното са студентските публикации в сборника с 
учебни материали за учителя „Обединени в различието“, издаден в рамките на проек-
та „Учители в мултикултурна среда“11.

Изводи:
1. Реализираният модел на допълнителна педагогическа практика в реална 

мултикултурна среда на студентите успешно надгражда формалното обу-
чение във ВУЗ на бъдещите учители.

2. По-високата мотивация на младите хора е свързана с изборността за учас-
тие в проектно-базирано обучение, липсата на притеснение от фактора 
оценяване, възможността за материална обезпеченост на осъществяваните 
учебни дейности и не на последно място – осигуреното финансово възна-
граждение за положения труд. 

3. Студентите работят в сътрудничество с учители и под непосредственото 
ръководство на университетски наставници, но имат много по-голяма въз-
можност за креативност и творчество, тъй като не са ограничени да препо-
дават само урочни единици от учебниците.

4. Реализираната педагогическа практика надгражда университетското обу-
чение, поради което се сертифицира допълнително, което е от значение за 
бъдещото кариерно развитие на младите хора. 

5. Като значим факт следва да се отчита и възможността за научни изяви и 
публикации, което съществено допълва създаването на професионалната 
автобиография на бъдещите педагози.

6. В хронологичен план допълващата педагогическа практика може да пред-
шества или да следва модула на преддипломната педагогическа практика, 
който е част от стандарта за придобиване на педагогическа правоспособ-
ност във ВУЗ. По наше мнение, студентите се чувстват по-уверени, когато 
подобен стаж надгражда университетското им обучение, както е показано 
на фигура 8. От друга страна, всяка възможност за допълнителна практи-
ка по време на придобиването на университетско образование разширява 
компетенциите на младите хора, повишава тяхната мотивация и създава 
основа за реални очаквания по отношение на учителската професия.

7. Много от темите, по които студентите работят, са актуални в европейско-
то и световно образователно пространство, което позволява в перспектива 
самостоятелно участие в различни международни образователни програми 
и проекти. 

8. Допълнителна гаранция за успех в тази посока са придобитите социални 
компетенции и особено умението за работа в екип, което се отчита като 
много важен елемент на професионалното портфолио при реализацията на 
пазара на труда. 

11 Обединени в различието. Учебни материали за учителя. В. Търново, 2011, 149 с.
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Фигура 8. Възможност за допълнителен студентски стаж 
чрез неформално образование

В заключение можем с основание да обобщим, че възможността за съчетаване 
на академичната теоретична подготовка на студентите с практико-приложно обуче-
ние в рамките не само на формалното, но и на неформалното образование, открива 
път за ново качество на образователната среда, което обуславя така необходимата 
промяна на изхода на университета. 

Подпомогна ли Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 
ромската образователна интеграция през периода 2007 – 2012 г.?

Деян Колев, ЦМЕДТ „Амалипе“

Настоящият доклад прави преглед на изпълнението на управляваните от Ми-
нистерство на образованието и науката приоритетни оси на Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР) по отношение на усилията за образова-
телна интеграция на децата и учениците от ромската общност. В доклада аргументи-
рам четири тези: мерките / схемите, насочени експлицитно към малцинствата / ро-
мите (т.нар „таргетирани“ мерки и схеми) допринасят в значително по-голяма степен 
за образователната интеграция в сравнение с общите („мейнстрийм“ мерки и схеми); 
през настоящия програмен период ресурсът, заделен за целенасочени (таргетирани) 
мерки е относително нисък и няма как да допринесе съществено за изпълнението на 
целите на интеграционната политика; ниският административен капацитет на Меж-
динното звено МОН допълнително възпрепятстваше постигането на реални резулта-
ти; изпълнението на индикаторите за въздействие в ромска общност на ОПРЧР към 
средата на 2013 г. е незадоволително, макар и да има положителни аспекти в сравне-
ние с индикаторите по останалите оси на Програмата.

Контекст:  
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ бе одобрена през 

септември 2007 г. Общата стойност на Програмата е 1 213 869 575 евро, от които 1 
031 789 139 евро са финансиране от Европейския социален фонд, а останалите 182 
080 436 евро – национално съфинансиране. Стратегическа цел на програмата е „да се 
подобри качеството на живот на хората в България чрез подобряване на човешкия 
капитал, постигане на високи нива на заетост, повишаване на производителността, 

Теоретична 
подготовка-ВУЗ

Практико-приложно 
обучение – ВУЗ

Редовен
учител

Допълнителна 
педагогическа практика
(вкл. за ОКС "Магистър")
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достъп до качествено образование и учене през целия живот и засилване на социал-
ното включване“1. Предвижда се това да бъде постигнато чрез изпълнението на три 
специфични цели: Повишаване предлагането на труд и качеството на работната сила; 
Увеличено инвестиране в човешкия капитал чрез по-добро и по-достъпно образо-
вание; Повече социален капитал, партньорства и мрежи и развитие на социалната 
икономика2. Тези специфични цели определят и основните области на Оперативната 
програма: заетост, образование и социални услуги (вкл. здравеопазване). В резултат 
от тази многосекторност различните приоритетни направления на Програмата се уп-
равляват от три различни междинни звена: Агенцията по заетостта, Министерство 
на образованието и Агенцията за социално подпомагане, а Управляващ орган на ОП-
РЧР е Министерство на труда и социалната политика (МТСП). 

Министерство на образованието и науката3 бе определено като междинно зве-
но на приоритетна ос 3 „Подобряване на качеството на образованието и обучението 
в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, ос-
нована на знанието“ и приоритетна ос 4 „Подобряване на достъпа до образование и 
обучение“. Правомощията, предоставени на междинното звено са широки – то отго-
варя за подбора и оценката на проектни предложения, сключва договорите с бене-
фициентите и контролира изпълнението4. Междинното звено има сериозна роля и 
при определянето на „политическата“ част в изпълнението на Програмата – тъй като 
предлага в Комитета за наблюдение операциите, които да бъдат обявени, както и кри-
териите за избор на операции. Индикативното финансиране за двете образователни 
приоритетни оси на ОПРЧР през 2007 – 2014 г. бе 854 684 111 лв.

През предходните години българското правителство прие специфичен страте-
гически документи за интеграция на ромите в сферите на образованието: Стратегия 
за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (юни 
2004 г., обновена през март 2010 г.). Въпросите на образователната интеграция заемат 
ключово място и в Националната стратегия на Република България за интегриране 
на ромите, приета с Решение на Народното събрание от 1 март 2012 г. 

До този момент изпълнението на тези документи е минимално. Една от причи-
ните за това е минималното финансиране от страна на държавния бюджет. Опцията 
за заделяне на сериозен ресурс от бюджета за финансиране на интеграционния про-
цес в България никога не е била напълно отворена, а в условията на икономическа 
криза бюджетното финансиране за всички интеграционни програми допълнително 
намаля. На този фон ОПРЧР бе очаквана като основна възможност за финансово 
обезпечаване на процеса на интеграция на ромите – поне в сферите образование, за-
етост, социални услуги и здравеопазване – без да отменя необходимостта от ангажи-
мент на държавния бюджет.

1 Оперативна програма „развитие на човешките ресурси“, с. 72. <http://ophrd.government.bg/
view_doc.php/1433>.

2 Пак там, с. 72.
3 През периода от юли 2009 г. до май 2013 г. – Министерство на образованието, младежта 

и науката.
4 Оперативна програма „развитие на човешките ресурси“, с. 157. <http://ophrd.government.

bg/view_doc.php/1433>.
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Целенасочени и общи операции в ОПРЧР и приносът им за 
образователната интеграция: mainstreaming vs. targeting
За периода 2007 – 2012 г. в рамките на приоритетни оси 3 и 4 на ОПРЧР бяха 

обявени 40 схеми за безвъзмездно финансиране на проекти и операции за директно 
предоставяне на средства. От тях като „таргетирани“ (т.е. включващи децата и уче-
ниците от етническите малцинства като основна целева група) могат да бъдат опре-
делени 4 схеми: „Създаване на благоприятна мултикутурна среда..“., „Интеграция на 
деца и ученици от етническите малцинства в училищната система“, „Образователна 
интеграция на деца и ученици от етническите малцинства“ (реализирана на три ета-
па) и „Реинтеграция на отпаднали ученици“. Като таргетирана в някаква степен може 
да бъде определена и операцията „Ограмотяване на възрастни“ (известна още като 
проект „Нов шанс за успех“), която, въпреки че не включва малцинствата като целева 
група, се реализира основно сред роми и турци. 

Кратък преглед на степента на участие на ромски деца и ученици в различ-
ните схеми и операции по образователните оси на ОПРЧР ясно показва, че децата 
от малцинствата участват най-вече в проекти по т.нар. „таргетирани“ схеми. Както 
сочи Годишния доклад за изпълнението на ОПРЧР през 2011 г. „близо 70% от всички 
включени роми идват от схеми, насочени специално към ромската общност, докато 
останалите малко над 30% идват от схеми, в които ромите не са посочени изрично 
като целева група“.5 Подобни са процентите и от другите години. 

Така например в края на 2009 г. приключи изпълнението на  таргетирана схема 
по област на интервенция 4.1 „Създаване на благоприятна мултикултурна среда..“.. 
Схемата бе обявена на 30 юли 2007 г. под формата на процедура за конкурентен под-
бор на проекти на обща стойност 5,5 млн. лв. От подадените общо 157 проектни пред-
ложения баха одобрени 64. По данни на Междинното звено и Управляващия орган 
„От всички 64 договора, 52 са насочени изцяло към децата и учениците от ромската 
общност. В останалите договори едновременно са включени лица от повече от една 
малцинствена група (от ромски и турски произход, и др.), като в тях бенефициентите 
адресират проблема с образователната интеграция на децата и учениците от етниче-
ските малцинствени групи без да въвеждат разделение на основа отделен етнос“.6 В 
дейности по проектите, финансирани по схемата са участвали 19 414 души като 9 923 
от тях са от етническите малцинства.7 Целите на обявената схема и основните фи-
нансирани дейности бяха в съзвучие със Стратегията за образователна интеграция 
на децата и учениците от етническите малцинства: извеждане на децата и учениците 
от етническите малцинства от обособените училища в ромските квартали към при-
емните училища; подпомагане процеса на интеграция в приемни училища; подобря-
ване на средата; мотивиране на семействата от населени места със смесено население 
за по-безпроблемно осигуряване на процеса на интеграция; създаване на условия за 
опознаване и разбирателство между различните етнически групи; повишаване под-
готовката на учители, преподаватели и експерти за работа в мултикултурна среда8.
5 Годишен доклад за изпълнението на Оперативна програма „развитие на човешките ре-

сурси“ за 2011 г., с. 42.
6 Годишен доклад по изпълнението на ОПрЧр за 2008 г., с. 40.
7 Пак там, с. 103.
8 МОН, Обява за открита процедура за конкурентен подбор на проекти 

BG051PO001/07/4.1-01. <http://sf.mon.bg/index.php?w=multicultural280707141739>.
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Теренно изследване, оценяващо ефекта от схемата ясно сочи, че проектите са 
достигнали до широк кръг крайни бенефициенти – както ученици, така и техните 
родители. Степента на удовлетвореност сред тях е изключително висока – над 88 % 
сред учениците и 64 % сред родителите. Проектите са дали шанс за реализация на 
интеграционни дейности, изискващи допълнителни ресурси, които е трудно да бъдат 
заделени в рамките на делегираните училищни бюджети: социално-психологическа 
работа с родители от маргинализирани семейства, въвеждане на интеркултурно об-
разование в часовете от задължителната подготовка и чрез СИП, организиране на 
разнообразни извънкласни и извънучилищни дейности, провеждане на „зелено учи-
лище“ и занимания с децата през ваканциите, работа с изоставащи ученици и т.н. 
Като цяло реализираните дейности са допринесли за изпълнението на общинските 
планове за образователна интеграция9.

Подобни цифри могат да бъдат посочени и при останалите таргетирани схеми: 
висок брой и процент на участващи деца и ученици от етническите малцинства.

Разбира се, ромски деца и ученици участваха и по останалите схеми, които не 
бяха специфично насочени към малцинствата. Сравнително голям бе техния брой в 
схемите „Да направим училището привлекателно за младите хора“, реализирани под 
формата на процедура за конкурентен подбор на проекти, отворена за училища, об-
щини, НПО и др. През изминалите години тази схема бе обявена два пъти: през юли 
2007 и през ноември 2008 г. Интересът към тази схема бе голям и стотици училища 
кандидатстваха и при двете процедури. По данни на Междинното звено и Управля-
ващия орган 6 338 от общо 50 443 ученици, включени в одобрените на първия етап 
проекти са от малцинствен етнически произход. Броят е относително голям, но все 
пак остава непропорционално нисък на фона на процента деца от малцинствата в 
българските училища. Навярно това се дължи на факта, че поради високата конку-
ренция бяха одобрени проекти, включващи в по-голямата си част ученици в елитни 
училища, в които процентът на деца от малцинствата е по-нисък.

Тази схема бе продължена от проект „УСПЕХ“ (реализиращ се като процеду-
ра за директно предоставяне на средства на МОН), чрез който Министерство на об-
разованието подкрепя хиляди не-средищни училища да организират разнообразни 
извънкласни дейности. Макар проект „УСПЕХ“ да не е приключил, с голяма степен 
на вероятност може да се предполага, че в него участват голям процент ученици от 
малцинствата: това се дължи на големия брой включени училища.

По останалите общи схеми процентът на участващите ромски деца бе твърде 
нисък и несъразмерен на общия им процент в училищната мрежа. Може да се твърди, 
че ако не бяха таргетираните схеми, образователните оси на ОПРЧР щяха да дос-
тигнат до твърде малък брой ромски деца и ученици. Реализацията на тези схеми е 
основната причина, поради която приоритетна ос 4 е оста на ОПРЧР, която в най-го-
ляма степен включи представители на малцинствата.

В допълнение, бърз преглед на различните схеми и операции ясно показва, че 
таргетираните схеми са в съзвучие с приоритетите от Стратегията за образователна 
интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, което не може да се 
каже за останалите (т.нар. „мейнстрийм“) схеми.

9 Колев, Д., Ю. Григорова. Европейските фондове и ромската интеграция в България 2010 – 
2011 г.Пловдив, 2013, с. 30.
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Можем да заключим, че изпълнението на образователните оси на ОПРЧР по-
твърждава категорично хипотезата, че целенасоченото (таргетирано) въздействие и 
съответстващите му схеми, в които ромите/малцинствата са основна целева група са 
най-подходящия начин за подпомагане на политиката за образователна интеграция. 

Финансов ресурс за образователна интеграция
Прегледът на финансирането на т.нар. „таргетирани“ схеми показва, че сред-

ствата, които образователните приоритетни оси на ОПРЧР са отделили за планиране 
за дейности, насочени към изпълнение на Стратегията за образователна интеграция 
на децата и учениците от етническите малцинства са далеч под необходимото. За се-
дем години бяха обявени общо 4 плюс 1 схеми, които целенасочено подпомагат инте-
грацията на малцинствата, в това число ромите. Така от целият ресурс на оси 3 и 4 на 
ОПРЧР, възлизащ на 854 684 111 лв., за ромска интеграция бяха заделени 52 895 856 
лв., което е малко над 6 % (вж. приложение 1). Най-големият дял от тези средства бе 
предоставен директно на Министерство на образованието за провеждане на ограмо-
тителни курсове за възрастни, чрез останалите бяха финансирани проекти на общи-
ни, училища и организации за реинтеграция на отпаднали ученици, десегрегация на 
кварталните „ромски“ училища, въвеждане на интеркултурно образование, както и 
малък брой инициативи за интеграция на пазара на труда. (вж. лриложение 2) 

Макар че тези над 52 млн. лв. от ОПРЧР изглеждат много повече от това, което 
държавния бюджет отделя за финансиране на политиките за интеграция (в най-до-
брия случай – около 1,5 млн. лв. годишно за дейността на Центъра за образователна 
интеграция на децата и учениците от етническите малцинства), те в никакъв слу-
чай не са достатъчни за изпълнението на интеграционна програма, която да промени 
поне от части статуквото. Докладът на Л. Богданов и Г. Ангелов от 2006 г. „Интегра-
цията на ромите: необходими реформи и икономически ефекти“ сочи, че ако в рам-
ките на 10 години бъдат инвестирани между 766 милиона и 1,16 млрд лв., ползите 
за българската икономика ще бъдат между 14,667 млрд и 30,633 млрд лв. Видно е, че 
заделените от ОПРЧР средства са по-малко от  7 % от необходимото, за да твърдим че 
България е обезпечила цялостна интеграционна програма дори на нейния минимум.

Многото трудности
Изпълнението на обявените схеми и операции бе съпътствано от множество 

трудности, които допълнително ограничиха ефекта от реализираните дейности. Дан-
ни от изследване на удовлетвореността на бенефициентите, реализирали проекти по 
таргетираните схеми на ос 4 сочат, че „Почти всички включени в изследването бене-
фициенти посочиха забавените плащания и прекалено усложнените отчетни съпът-
стващи документи като пречки, които са довели до минимализиране на постигнатите 
резултати. Данните от изследването сочат, че между 60 и 70 % от времето на персо-
нала, нает по проектите е било използвано за изготвяне на отчетни документи и едва 
между 30 и 40% – за изпълнение на дейностите по проекта. Забавените плащания са 
довели до това, че част от проектите (особено тези, по които водещи бенефициенти 
са училища) са усвоили малка част от одобрените бюджети и проектите не са реали-
зирани в цялата им пълнота. Средното забавяне в плащанията е било около 6 месе-
ца – срок, който надхвърля предвиденото в договорите. Изследваните бенефициенти 
посочиха, че това е причинило сериозни затруднения с финансирането и мнозина от 
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тях изразиха колебание относно възможно кандидатстване по нови схеми. Висока 
е степента на неудовлетвореност сред бенефициентите относно Междинното звено 
МОН: договорите са изготвени по начин, който поставя бенефициентите в неравно-
стойно положение и в същото време често дори тези договори не се спазват от Меж-
динното звено, което не води до неустойки и възстановяване на пропуснати ползи за 
бенефициентите; обратното – неспазване на договора от страна на бенефициентите 
винаги се санкционира“10.

Тук трябва да уточним, че изследването е проведено през втората половина на 
2011 г. и визира преди всичко бенефициенти, подкрепяни през 2008 – 2010 г. Впо-
следствие МОН предприе действия за повишаване на административния капацитет 
на Главна дирекция „Структурни фондове“, за оптимизиране на сроковете за плаща-
ния и т.н. Въпреки това, трудно може да се каже, че административната тежест вър-
ху бенефициентите днес е по-ниска. Голямата част от времето и енергията им биват 
изразходвани за дейности, свързани с посрещането на твърде бюрократичните изи-
сквания, поставяни от Междинното звено. Това намалява силно ефективността на 
проектите и кара бенефициентите да се отказват от ново кандидатстване.

Освен това, ниският административен капацитет на Междинното звено МОН 
доведе до почти пълно дискредитиране – по отношение на ефекта върху изпълнени-
ето на Стратегията за образователна интеграция – на цяла схема. През 2009 г. бе обя-
вена таргетирана схема по направление 4.1 „Образователна интеграция на децата и 
учениците от етническите малцинства в училищната система“. Нейното обявяване са 
забави с цяла година: решение за одобряването й бе взето на Комитет за наблюдение 
от 27 ноември 2008 г., а поканата за набиране на проектни предложения бе публику-
вана през октомври 2009 г. с краен срок за подаване 21 декември 2009 г. Одобряването 
на подадените проектни предложения отне безпрецедентно дълго време: 1 година и 
3 месеца. Само по себе си това вече обезсмисли проектите, тъй като напълно срина 
панираните времеви графици на проектите.

Но това не бе най-големия проблем на схемата. Поради направено в Меж-
динното ниво тълкувание, че целева група на проектите могат да са само деца и 
ученици от малцинствата, поради административно несъответствие бяха отхвър-
лени 88 % от подадените проектни предложения! Направеното тълкувание може 
да бъде определено като „скандално“ поне поради две причини. Първо, то напълно 
промени смисъла на обявената схема, превръщайки я от „десегрегационна“ в де-
факто „сегрегационна“. Критериите за избор на операции, определени от Комитета 
за наблюдение предвиждаха проектите да продължат процеса на извеждане на деца 
от обособените ромски училища в етнически смесена среда – което е един от основ-
ните приоритети в Стратегията за образователна интеграция. Но точно тези про-
екти бяха отхвърлени поради направеното тълкувание, че щом в целевата група са 
включени деца от мнозинството, проектното предложение трябва да бъде отхвър-
лено. Второ, по този начин тълкувание, направено от административен орган и тех-
ническо лице11 подмени политическо решение на Комитета за наблюдение. Трето, 
резултатът бе стотици неразгледани по същество проекти, т.е. трудът на училища, 
организации и общини бе обезсмислен. 

10 Колев, Д., Ю. Григорова. Европейските фондове и ромската интеграция в България 2010 – 
2011 г. Пловдив, 2013, с. 30.

11 Авторът на това тълкувание така и не бе „намерен“
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Случилото се бе ясен индикатор за ниския административен капацитет в 
Междинно звено МОН, който създава допълнителни трудности пред изпълнение-
то на качествени проекти за образователна интеграция и постигането на устойчиви 
резултати.

Резултатите
Важна особеност на програмите, финансирани от структурните и кохезионни-

те фондове на ЕС е, че техните индикатори за въздействие са насочени преди всичко 
към измерване на непосредствените продукти и резултати12. ОПРЧР не е изключе-
ние от това правило. През периода 2007 – 2013 г. Програмата имаше специална глава 
„Сфери на действие по отношение на ромската общност“, в която бе включена табли-
ца с индикатори13.

Прегледът на изпълнението на индикаторите за ефект в ромска общност на 
ОПРЧР показва, че Програмата изостава чувствително при постигането на почти 
всички от тях. Така например едва 31 роми са започнали работа в резултат на по-
среднически услуги, предоставени по ОПРЧР през 2007 – 2012 г., въпреки че целевата 
стойност за 7 години е 15 000. Други 2 991 роми са започнали работа след обучение 
(преди всичко по схемите за субсидирана заетост), но и тук изоставането от целева-
та стойност (35 000 за 7 години) е сериозно. Сто и четиридесет роми са включени в 
обучение за предприемачество за шест години, като планът за седемлетката е бил 10 
650. Нито една инициатива за подкрепа на малък бизнес на ромски предприемачи не 
е била реализирана през 2007 – 2012 г., при целева стойност от 2100 инициативи до 
2013 г. По-успешно се реализират дейностите за включване на роми в обучения за 
повишаване на професионалната квалификация: 4 583 роми са участвали в такива 
обучения до края на 2012 г. при планирани 20  000 за седемгодишния период. Още 
по-съществено е неизпълнението по индикаторите, отнасящи се към социалните и 
здравни услуги в ромска общност. Изпълнението там е символично, а по част от ин-
дикаторите стойностите са нулеви. 

Единствено постигането на образователните индикатори е с по-слабо изоста-
ване, което се дължи най-вече на таргетираните схеми, обявени от 2007 г. до 2012 г. 
Така например 18 976 деца от ромски произход са участвали в програми за десегрега-
ция при планирани 63 000: очевидно и този индикатор няма да бъде постигнат, но из-
оставането тук е по-малко. От тях 6 664 ромчета са интегрирани в масовите училища 
при планирана стойност от 20 000. 

Калкулацията показва, че изоставане има по почти всички индикатори, които 
ОПРЧР предвижда, за да измери своя ефект в ромска общност. Единствено индика-
тора „Брой роми, включени в обучения за придобиване на ключови компетенции“ 
навярно ще бъде постигнат. С тези темпове, планираното за 7 години по останалите 
индикатори би било постигнато за период от 13 до 387 години. По някои от индика-
торите е нужен и по-дълъг период, а по-други – изпълнение изобщо не е започнало. 
(вж. приложение 3)

12 Т.е. измерват се така наречените outputs, а в значително по-ниска степен – outcomes и 
impact.

13 Оперативна програма „развитие на човешките ресурси“, с. 144–147. <http://ophrd.
government.bg/view_doc.php/1433>.
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Основни изводи
В своя дизайн ОПРЧР е програмата, която в сравнение с останалите програми 

– целенасочено подпомага процеса на ромско включване в най-висока степен. Въ-
преки наличието и на слабости в дизайна, може да се каже, че ОПРЧР създава добри 
предпоставки за стимулиране на процеса на ромска образователна интеграция и за 
подкрепата му със средства от европейските фондове, без да гарантира, че това ще се 
случи.

Обявените таргетирани схеми (по приоритетна ос 4) стимулират процеса 
на образователна интеграция и водят до включване на роми като крайни бенефи-
циенти. Включването на роми в останалите схеми на този етап остава проблемно. 
Налице са и позитивни примери, но дори при тях участието на ромите е непропор-
ционално ниско. Опитът от изпълнението на приоритетна ос 3 ясно сочи, че залага-
нето само на принципа „mainstreaming“ без допълването му със специфични мерки, 
таргетиращи ромите, ще доведе до провал на ОПРЧР относно заложените спрямо 
ромската общност цели.

Изпълнението на индикаторите за въздействие в ромска общност, които поста-
вя ОПРЧР е незадоволително: По същество изпълнение – поне частично – на инди-
каторите от глава 6 на ОПРЧР се наблюдава единствено в областта на образованието 
(по-конкретно – в приоритетна ос 4), но не и в областите заетост, социални услуги 
и здравеопазване. В голяма степен това се дължи на обявените по приоритетна ос 4 
таргетирани схеми и липсата на такива по останалите оси. 

Средства от ОПРЧР вече се използват за стимулиране на ромската интеграция 
в областта на образованието, като тяхната стойност надхвърля многократно ресурси-
те, заделяни от републиканския бюджет в тази насока. В същото време тези средства 
все още са несъразмерно малко – в сравнение с останалите обявени схеми и в срав-
нение с нуждите.

Сериозните бюрократични спънки, ненужно усложнените съпътстващи до-
кументи и забавените плащания към училища, общини и организации са друг се-
риозен проблем. Той се отнася не само за проектите, свързани с ромска интеграция, 
а до всички проекти, финансирани от ОПРЧР (особено за образователните). Про-
блемът кара потенциалните бенефициенти да се отказват от проекти, които не са 
особено атрактивни. Проектите за интеграция са сред първите, които общините 
изоставят. 

Необходимо е всички изводи от изпълнението на образователните приоритет-
ни оси на ОПРЧР през 2007 – 2012 г. да бъдат взети под внимание при планирането 
на новата ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“14.

14 През януари 2013 г. Министерският съвет взе решение през периода 2014 – 2020 г. да функ-
ционира ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“.
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Приложение 1

Ресурси на ОПРЧР, планирани за проекти за образователна интеграция на 
децата и учениците от етническите малцинства

сума %

Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси“, приоритетни оси 3 и 4 854 684 111 лв. 100 %

Схеми, подпомагащи целенасочено процеса на 
интеграция („таргетирани схеми“) 52 895 856 лв. 6,19 %

 

Приложение 2

Схеми, подпомагащи целенасочено процеса на образователна интеграция 
(„таргетирани схеми“) по приоритетни оси 3 и 4

Схема Стойност Бенефициент Цели

Създаване на 
благоприятна 
мултикултурна среда ...

5 324 026 лв. Общини, 
училища, НПО

Десегрегация на 
кварталните „ромски“ 
училища и въвеждане 
на интеркултурно 
образование

Интеграция на деца и 
ученици от етническите 
малцинства в училищната 
система

7 219 127 лв. Общини, 
училища, НПО

Превенция на отпадане 
от училище въвеждане 
на интеркултурно 
образование

Образователна 
интеграция на деца и 
ученици от етническите 
малцинства

22 397 431 лв. Общини, 
училища, НПО

Продължаване на 
процеса на десегрегация 
и въвеждане на 
интеркултурно 
образование

Ограмотяване на 
възрастни („Нов шанс за 
успех“)

15 млн. лв. МОН 10 500 лица да бъдат 
включени в програми за 
ограмотяване

Реинтеграция на 
отпаднали ученици

2 955 272 лв. Общини, 
училища, НПО

Реинтеграция на 
отпаднали ученици в 
училище и прилагане на 
механизми за превенция 
на повторно отпадане 

Общо: 52 895 856 лв.
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Приложение 3

Част от индикаторите към глава „Сфери на действие 
по отношение на ромската общност“ на ОПРЧР

№ Индикатор Изпълнение 
2007 – 2012

Целева 
стойност 

2013

1.1.1 Брой роми, получили посреднически услуги за 
намиране на работа 5 066 30 000

1.1.2 Брой роми, започнали работа 31 15 000

1.2.1 Брой роми, включени в обучение за 
професионална квалификация 4 583 20 000

1.3.1 Брой роми, включени в обучение за придобиване 
на ключови компетенции 1 492 2 000

1.4.1 Брой роми, включени в заетост след обучение 2 991 35 000

2.2.1 Брой новосъздадени предприятия, посредством 
инициативи за подкрепа на малкия бизнес 0 2 100

2.2.2. Брой лица, заети в новосъздадените предприятия 0 6 300

3.1.1. Брой / % учители, включени в програми за 
интеркултурно образование 2 411 19 000

3.1.2. Брой / % учители, завършили програми за 
интеркултурно образование 2 411 90 % от 

19 000

4.1.1 Брой деца от ромски произход, включени в 
програми за десегрегация 18 976 63 000

4.1.2 Брой деца от ромски произход, интегрирани в 
масовите училища 6 664 20 000
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Интерактивни методи на обучение в ранна детска възраст 
при деца билингви

Милена Илиева

В България през последните години се дискутира изключително много за на-
предъка, пораждащ и проблеми в образователната ни система. Един от най-слож-
ните и нерешени въпроси остава обучението на децата от ромски етнически произ-
ход, тъй като те са най-многобройният етнос, при това без собствена държава вън 
от България1.

Децата, израстнали в относително затворена или изолирана ромска общност 
до постъпването си в училище са общували предимно на майчиния си ромски език. 
В този смисъл при постъпване в училище тези деца се оказват в неравностойно поло-
жение. Налага им се да усвояват съвършено ново за тях учебно съдържание на непо-
знат език. Този неравен старт на обучение допринася за изоставането в усвояването 
на нови знания. Ромските деца започват да проявяват несигурност, неувереност и 
понижено самочувствие.

Формирането на представи за обществена среда при ромските деца и ученици е 
сложен процес2. Той е свързан с традиционните за високорисковите затворени общ-
ности (каквато е ромската) елементи на резервираност и предубеденост към придо-
биване на образование и по-нататъшна социална интеграция. Заради спецификата на 
функиониране на ромската общност и натрупването на маргинализационни фактори 
(бедност, ниска образованост, социална изолация), представителите на тази уязвима 
група много по-рядко търсят подкрепа и информираност извън своя квартал. Много 
чести са случаите, в които равнището на социална компетентност е на ниво, в което 
откриването и разпознаването на собствените потребности или нуждите на собстве-
ното дете са затруднени3. 

Дейностите по пробираната интервенция осигуряват комплексен модел на со-
циална работа, насочен към повишаване капацитета на деца и семейства от ромска 
общност и ранна превенция на отпадането от училище и последиците от него. Дей-
ностите се извършват на няколко основни равнища: работа с деца в предучилищна 
възраст, работа със семейства/учители и работа с общността. Така се постига ком-
плексност на интервенциите с цел подкрепа на образованието и психо-социалното 

1 Илиева, М. Образователни тенденции и предизвикателства в предучилищното образова-
ние и ранната детска възраст на ромските деца в България. – Съвременност и традиции 
в предучилищното образование. (Сборник доклади от научно-практическа конфоренция). 
Стара Загора, 2012, с. 47 – 51.

2 Стойков, А. развитие на уменията за съвместно договаряне и планиране на действията 
при речевото общуване на 5- и 6-годишните деца. – Сборник доклади от ІV Национална 
конференция по предучилищно образование. Стара Загора, 2011, с. 62.

3 Илиева, М. Ефективни подходи за насърчаване на ранното детско образование в ромски 
общности. – Образователни стратегии, иновации и модели. (Сборник доклади) Стара 
Загора, 2011.
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развитие на деца в ранна възраст, промяна на моделите и създаване на приемственост 
в общността по отношение на образованието4.

Общата цел на апробираната услуга е да намали риска от отпадане от училище (и 
последствията от него) и повишаване капацитета на деца в ранна детска възраст, роди-
тели и неформални лидери от общността за включване в образователните процеси чрез:

– Ранни интервенции за повишаване капацитета на деца и семейства по отно-
шение на включеността в учебния процес – обучение в базисни социални умения; 

– Превенция на отпадането и създаване на условия за равен старт и включване 
на децата от ромски етнически произход в учебния процес в предучилищен етап.

За тази цел се изгради център за нископрагова образователно-социална услуга 
в ромската общност, която нарекохме „Междупоколенческа къща“. Къщата се намира 
на втори етаж от масивна двуетажна сграда в ромския квартал „Лозенец“, град Стара 
Загора. В оборудването й се стремяхме да не прилича на институция, а да съхраня-
ва домашния уют, тръгвайки от убеждението, че децата, които не са излизали много 
често от махалата и не говорят български език, ще изпитат стрес, а не мотивация за 
учене и самовъзпитание.

Интервенцията, която представяме като апробирана, няма за цел да бъде за-
местител на съществуващите детски заведения – ясли и градини. Концепцията ни за 
социално-образователна услуга е мост между гетоизираната и маргинализирана общ-
ност и детското заведение. В парадигмата за изпълнение на услугата не е залегнало 
преподаването, тъй като в центъра на предоставянето на услугата е игровата дейност,  
поощряването и подражанието като основни дейности в периода на предучилищна-
та възраст. Поради това и наетите педагогически специалисти с висше образование 
не са с квалификация за работа с деца в предучилищна възраст. Избрахме подобен 
подход, тъй като искахме да създадем среда за неформално общуване между деца и 
възрастни с педагогическа подготовка, поведението на които не се определя от кон-
кретните параметри на предучилищното образование. 

Когато детето постъпва в училище, то интуитивно започва да усеща огромното 
различие между училищното възпитание от неговото семейно възпитание, както по 
форма, така и по съдържание. Училищният език не е майчиният език, понякога дори 
не е и езикът, на който се говори с обкръжението. Училищните игри се различават от 
етническите игри, които развиват навици, различни от възприеманите в училището. 
Чрез тренингите и участието в различни мероприятия, планирани в апробирания 
модел, детето може да покаже своите умения, качества и семейни ценности, които 
няма да бъдат омаловажени и пречупени от училището. Детето няма да придобие 
впечатлението, че преживява една нелегитимна култура, няма да се чувства изоли-
рано и блокирано. По този начин съвсем естествено ще се гарантира устойчивост на 
продължаващото интегрирано обучение в предучилищна възраст и в първи клас5.

Програмата за дневна работа е пилотна и следва семейния модел – в маргина-
лизираните семейства има 2-6 деца на различна възрастова група. Диференциране-

4 Стойков, А. Нерешени проблеми на приобщаващото образование при децата роми в Бъл-
гария. – Сборник научни статии от международна научно-практическа конференция на 
Асоциация на професорите от славянските страни, септември 2012 г., Китен.

5 Стойков, А. Игровите технологии за общуването на децата. – Предучилищно възпита-
ние, 2008, № 6, с. 25 – 30.
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то по възраст улеснява педагогическата работа, но затруднява прехода на децата от 
среда, в която са заобиколени с братя, сестри и съседски деца в стройната система на 
детската ясла и градина.

Децата, които ползват услугата се учат:
1. да казват името си и да се представят;
2. да седят на детско столче;
3. да свикват със задачите, които преподавателят дава;
4. да работят самостоятелно (за първи път вземат молив, флумастер, боички);
5. да работят в екип;
6. да говорят български език;
7. да се грижат за друго дете (което не познават);
8. да почистват мястото си за игра и самостоятелна работа;
9. да изговарят потребностите си – за храна, вода, санитарни нужди;
10. да се учат на първични здравни навици – миене на зъбки, ръце, лична хигиена;
11. да разказват в група;
12. да разширят  представите си  за заобикалящия ги свят;
13. да играят с подвижни ролеви игри (а не с топка от парцали, чилик и др. 

типично ромски игри за махалите);
14. да преодолеят това, с което махалата, гетото ги задържа в емоционално-

познавателната им дейност.
Обхванатите деца беше необходимо да отговарят на следните критерии:
– Висока степен на бедност, която води до невъзможност да се заплащат дър-

жавните такси в детските градини;
– Наличие на девиантно поведение при някои от членовете на семейството; 
– Детето не посещава или частично посещава детско заведение (градина);
– Липса на единия от родителите (в чужбина), поради което детето се отглежда 

от  баба, дядо или някой друг от разширеното семейство;
– Мотивация за включване в проекта.
Дейностите, свързани с ранните интервенции на децата от маргинализираните 

общности, включват следните базисни компоненти:
1. Образователни занимания с децата: включват натрупване на основен поня-

тиен апарат (дни от седмицата, разпознаване на часовника, сезони и др., съответ-
стващи на минималните образователни стандарти на република България). Заня-
тията се провеждат с всяка група в продължение на три астрономически часа от двама 
педагози – основен педагог и допълващ педагог. Активно се използват интерактивни 
технологии и съвременни педагогически технологии, включително и мулитимедий-
ни. Залага се на емоционалността и игровия подход – театър, кукловодство. 

2. Занимателни игри и социални умения. Успоредно с натрупването и обогатя-
ването на представите на децата за заобикалящия ги свят се работи и за подобрява-
не на техните социални и комуникативни умения, навици и нагласи по разработени 
теми – как да се държим на улицата, вкъщи, на театър, как да помагаме на другите. 
За целта се използват арт подходи – рисувателни и игрови.
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– Кукла за комуникация: всяка от групите има по две кукли (момче и момиче) 
и след приключване на занятията с децата всеки ден различно дете взема куклата в 
къщи. На другия ден детето разказва как е протекъл денят, какво се е случило и др. 
По този начин съвсем естествено се развиват комуникативните умения пред малка 
група6.

– Грижа за другия включва: грижата за животните (хамстер, рибки, костенур-
ки), като всяка от групите деца може да има ангажимент да се грижи за животното 
– да го храни, да поддържа аквариума и пр. Целта е средата, която създаваме, да бъде 
едновременно и близо до децата и да има учебна цел. Съвременните изследвания до-
казват, че домашните любимци помагат при отглеждането на децата. Децата в днешно 
време са егоистични, защото живеят в материален свят. Тези обаче, които имат до-
машен любимец, без значение дали е котка, куче, морско свинче, зайче или други, се 
научават да се грижат за другите.

– Библиотека, видеотека и игротека: Децата имат възможност за 2–3 дни да взе-
мат книжки, ДВД филми и играчки вкъщи. В ромските къщи рядко се среща библио-
тека и книгите не са на почит. Така всяко дете се стимулира да обобщи най-важните 
неща, който са му харесали в книжката (книжки се предоставят само на тези деца, в 
семейството на които има грамотни). Това са и първите крачки за развитие на експре-
сивната реч и умението за създаване на кратък разказ.

– Какъв искам да стана? Целта на дейността е децата да опознаят различните 
видове професии – чрез игри, чрез директно наблюдение и пряк контакт с хора, които 
имат различни професии и са успешни модели за подражание. При децата на гости са 
канени различни представители на общността – лекари, учители, журналисти и др., 
които да разкажат на децата какво работят и какво е променило живота им.

В общността се счита, че е важно детето да е на топло, да е здраво и нахранено, 
но не се обръща достатъчно внимание на емоционалния му комфорт. По-долу пред-
ставяме различни дейности, реализирани за подкрепа и развитие на психо-емоцио-
налното състояние на детето, както и за преодоляване на психическата и емоционал-
на депривация при голяма част от тях.

– Да празнуваме заедно рожден ден: Предвидено е за всички деца да се организи-
рат символични партита с подарък, а децата от своя страна трябва да изработят картич-
ка, да пеят песни, да изиграят сценка или нещо друго, което да зарадва детето рожденик.

– На гости ни е баба: Има за цел стимулиране на предаването на опит между по-
коленията и насърчаване на споделянето и гордостта от постигнатите цели. По пред-
варителен график през две седмици баби приготвят нещо вкусно за децата – банички, 
палачинки и др., като за това е осигурена материална база и средства за продуктите. 
Бабите разказват за своето детство, случка от миналото, която е променила живота 
им, или приказка.

Индивидуалните срещи с родителите (по време на терен и при организирани 
мероприятия извън центъра за работа с деца) имат сериозен ефект за повишаване на 
чувствителността на родителите и осъзнаването на необходимостта от проектиране 
на бъдещето на децата им, корелиращо с образователния ценз, докато планираните 
групови родителски срещи имат преди всичко информационен характер – времето 

6 Шошева, В., Бенкова, К., Динчийска С. Умения за социална работа (помагало за социален 
тренинг). Стара Загора, 2008.
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и документите за записване в детска градина/училище, новости, които се отнасят за 
родителите. Подготвиха се шест интерактивни теми за работа с родителите:

1. Първа сесия – Потребностите в семейството ми. ролите в семейството.
2. Втора сесия – Какво искам за децата си.
3. Трета сесия – Грешките на другите родители (съседи и приятели). Аз имам 

ли грешки?
4. Четвърта сесия – Емоциите на децата. Насилието – физическо, психическо.
5. Пета сесия – Най-добрата майка. Колаж и обсъждане.
6. Шеста сесия – Поддържаща сесия. По време на тази сесия се дискутират те-

кущи въпроси от групата. Сесията е за получаване на цялостна обратна връзка от 
процеса родителство. 

Едно от най-големите предизвикателства при работата с маргиналните и гето-
изирани семейства, които живеят около най-вътрешното за кварталите сегрегирано 
училище, е децата им да бъдат записани в училище в периферията на квартала или в 
детска градина, дори и седмична. Това е така, защото:

– за родителите е по-лесно да не губят много време с приготовлението и при-
дружаването на децата си;

– децата са им „под ръка“ (няма да се изгубят, ще се приберат сами...);
– детето е между свои (няма да му се подиграват, че е ромче, ще познава деца-

та...) подценява се некачественото образование;
– родителите коментират понякога, че образованието в сегрегираните училища 

не е на достатъчно добро ниво и децата излизат практически неграмотни, но не пра-
вят нищо, за да подобрят качеството на предлаганото обучение;

– икономическият недоимък на семейството и невъзможността да покриват 
допълнителните материали и консумативи, които детската градина и/или училището 
изискват (пари за перденца, тоалетна хартия, текущ ремонт, оборудване, охрана, до-
пълнителни книжки, куклен театър и прочие). Не трябва да се пренебрегва и фактът, 
че в училището няма такса, както в детската градина.

Мотивите ни да не предвидим закуска за децата са свързани с наблюденията 
ни, които показват, че голяма част от родителите пращат децата си на училище точно 
заради закуската. Искахме желанието на детето да посещава центъра да бъде мотиви-
рано от дейностите в Междупоколенческата къща, както и приемащото поведение на 
педагога и общностния работник.

От посочените по-горе аргументи става ясно, че е необходимо чувствително 
разширение на социалния хоризонт и подобряване житейските перспективи за ром-
ските деца и в частност образованието на ромските деца. Това може да се постигне 
чрез взаимно опознаване и участие в съвместната социализация между деца от раз-
лични етнически групи и то от най-ранна детска възраст. В това отношение изклю-
чително важно е осигуряването на равен достъп до качествено образование за подра-
стващите в обособените в почти всяко населено място в България ромски квартали и 
в условията на десегрегация, като се отчита влиянието на субгруповите характерис-
тики и се подобри достъпът до ясли и детски градини в най-ранна възраст.

От приведените данни дотук става ясно, че на този етап организацията в обра-
зователната система не е съобразена със спецификата на ромската общност. В рамки-
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те на училището не се регламентират все още условията, които водят до преодоляване 
на депривацията и фрустрацията при децата от ромски произход, които попадат в 
училищната среда без да са подготвени за нея. Включването в училищно обучение 
без владеенето на езика, без овладяването на определени правила, норми и умения 
за справяне с всекидневни ситуации извън семейството се оказват стресиращи по 
отношение на детето и водят до издигане на бариера между желанието на детето да 
бъде с другите деца и изискванията, които училището поставя към него наравно с 
неговите връстници, за които този процес е приключил и те се чувстват значително 
по-комфортно в една обучителна среда. Въвличането още от ранна детска възраст в 
интеркултурността и интерактивните технологии ще повиши интереса към училищ-
ните институции на детето от ромски произход, ще изгради у него самочувствие за 
самостоятелно справяне в различни житейски и учебни ситуации и ще провокира 
желание и интерес към училището и изискванията му.

Възпитателният процес е творческа дейност. Той предполага вникване в дълбо-
чина в разнообразието от проблеми при децата независимо от техния бит и култура, 
етнос или национална принадлежност. При децата роми тази дейност се пречупва 
през понякога нечовешките условия на живот за деца и възрастни, сблъсъка между 
културите, дискриминацията, безработицата, малограмотността и неграмотността.
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Eкипно обучение по български език в мултикултурна образователна среда 
(1. – 4. клас)

Доц. д-р Мариана Мандева, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

1. Увод
„В резултат от ...увеличаващата се мобилност на хората, глобализацията, тех-

нологичната и комуникативна революция, европейската интеграция, характерни за 
общественото развитие през 20 и 21 век, съвременният свят се оформя като свят на 
утвърждаваща се мултикултурност (подчертаването мое – М. М.)“1. Задължително 
е тази реалност да намери отражение в училище. „Образованието не трябва ...да се 
страхува от различността. То трябва да подчертава уникалността на човешкия опит, 
културното многообразие и дългата история на общуването между различните групи 
и общности...“.2 Мултикултурното образование е образование на разнообразието, 
на диалога и взаимодействието. Негова главна цел е осигуряването на образовател-
но равенство на учениците с различни расови, етнически и социално-икономиче-
ски характеристики. То „...формира мултикултурната личност (подчертаването мое 
– М. М.), признаваща... културния плурализъм, стремяща се да защитава национал-
но-културното многообразие“3.

За осигуряването на образователно равенство на ромските деца важна роля 
има обучението по български език (като втори език). То е главен фактор за осъщест-
вяване на образователния процес в училище и гради основа за оптимално езиково 
и общокултурно развитие на личността „ ... чрез овладяване... на езика като най-уни-
версалното средство за общуване, за придобиване на опит, за социализация“4. Чрез 
своите функции (лингвокогнитивни, лингвопрагматични, лингвокултурогични) обу-
чението по български език съдейства за постигане целта на езиковото развитие на 
личността на обучавания и осъзнаването на неговата идентичност вследствиие на 
опита му, основан на различията в езиково и културно отношение“5. „От познаване-
то, осъзнаването и разбирането на отношенията (прилики и ярки различия) между 
„света, от който произхожда обучавания“, и „света на общността, в която се говори 
чуждият (вторият – б.а.) език“, възниква мултикултурното съзнание (подчертаване-
то мое – М. М.), ...включващо осъзнаване на регионалното и социалното многообра-
зие на двете общности. То се обогатява и от съзнанието, че съществуват много повече 
култури освен тези, които се разпространяват с родния (Е1) и чуждия (втория – б.а.) 
(Е2) език на обучавания“6. Формира се междукултурна компетентност. 

Предвид потребностите на динамично променящия се живот и произтичащите 
проекции в училищното образование, се очертава необходимостта от нов „поглед“ 

1 Димитров, Л. и др. Теория на възпитанието. С., 2005, с. 389.
2 Илиева, М. Съвременни тенденции в образованието на децата (в частност на ромските 

деца) в условията на глобализация. – Многообразие без граници. В. Търново, 2008, с. 107.
3 Баничанска, В. Управление на мултикултурното училище (теоретични аспекти). <http://

www.elbook.eu/epopeia/index.php?bid=8&id=11>.
4 Димчев, К. Основи на методиката на обучението по български език. С., 2010, с. 25.
5 Обща европейска езикова рамка. Учене, преподаване, оценяване. Варна, 2006, с. 11 – 12.
6 Пак там, с. 130.
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към технологията на обучението по български език в 1. – 4. клас. Това определя за-
дачите на доклада: да се характеризира екипното обучение в училище, като се аргу-
ментират образователните му предимства в мултикултурна образователна среда; тео-
ретичните тези да се илюстрират чрез апробирани технологични варианти за екипно 
обучение по български език в началните класове в мултикултурната класна стая.

2. Интерактивност в училищното обучение. Екипно обучение в мултикул-
турна образователна среда

2.1. Интерактивността в училищното обучение – проекция на хуманния, де-
мократичен подход към образованието

Интерактивността (от англ. inter – взаимно; aсt – действие) в училищното 
обучение е израз на взаимодействие на субект–субектна основа, на самостоятелно 
овладяване на познания, на нова култура на учене чрез многоаспектни контакти със 
средата и включване в единство на продуктите и механизмите на мислене и дейност7. 

Интерактивното обучение е обучение, построено на основата на активно взаи-
модействие между участниците в образователния процес. В нови позиции са учителят 
и учениците. Техните отговорности и права за моделиране и управляване на образо-
вателното пространство са споделени; осигурява се отвореност, вариативност и де-
мократичност на образователния процес съобразно с индивидуалната типология на 
отделните участници8. Модифицират се преподаването и ученето, като се осигурява 
преминаване от състояние на пасивност (гледам, слушам, запомням, възпроизвеждам) 
към активност (учудвам се, търся, изследвам, проучвам, изразявам своето мнение, пи-
там, изслушвам и споделям, творя)9. Интерактивността в обучението спомага изграж-
дането на същностна мотивация за учебна дейност; познанието се формира устойчиво 
и удовлетворително, превръща се в трайно притежание на детската личност; стиму-
лира се градежът на социални компетентности; усъвършенстват се комуникативните 
езикови умения; импулсира се изграждането на ценни нравствени качества.

2.2. Екипното обучение в мултикултурната класна стая – обучение на инте-
ракция и сътрудничество между деца с различни етнически характеристики

Интерактивността в обучението изисква пълноценно взаимодействие между 
участниците в образователния процес. В този смисъл екипът има богат потенциал. 
В училищни условия той се определя като обединение от ученици, което се основава 
на: общи цели, общи интереси, съвместна дейност и създаване на синергетичен краен 
продукт. При екипното обучение се реализира вид съвместна дейност в малка група 
с хетерогенен състав, което позволява на членовете й да си взаимодействат и сътруд-
ничат, да си разпределят ролите и задълженията, да си влияят и помагат взаимно, за 
да изпълнят успешно общите си цели и задачи10.

7 Вж. по-подр.: Лукова-Тодорина, Д. Създаване на интерактивна образователна среда 
(теоретични и приложни аспекти). <http://pedagogy.swu.bg/wpcontent/uploads/2012/04/
Todorina_Interact_obrazov_sreda_2010.pdf>.

8 Вж.: Василева, Ем. Модернизацията на образованието – един неизвървян път. – Начално 
образование, 2005, № 4, с. 4.

9 Вж.: Василева, Ем. Съвременното начално училище – реалност и предизвикателства, 
2004, с. 135.

10 Вж. по-подр.: Гаджева, Д. Екипната учебна дейност в началните класове. – Дни на наука-
та 2005. В. Търново, 2005; Кръстева, А. Аспекти на екипното обучение. В. Търново, 2003.
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За изясняване същността на екипната технология е важно да се откроят и ха-
рактеризират следните компоненти: общуване в екипа; лидер в екипа; функционал-
ни роли на членовете на екипа; принципи и норми в екипа; роля на учителя.

Общуването в екипа
Екипът като форма на обучение способства за диалогично, хуманно общува-

не, което е израз на „...субект–субектни взаимоотношения, където всеки участник се 
отличава с активно поведение“11. То протича в единство на три форми: комуникатив-
на, интерактивна, перцептивна. В процеса на общуването в екипа се усъвършенства 
комуникативната езикова компетентност на личността и се формира комуникативна 
толерантност. Чрез екипната учебна дейност, интегрираща ученици с различни етни-
чески характеристики, у ромските деца се провокира естествена потребност да об-
щуват чрез официалния език със съучениците си, за които роден език е българският; 
изгражда се положително отношение към образованието; формира се мотивацион-
на готовност за учене по български език. „Практическата реализация на обучени-
ето в екипи... създава атмосфера на добри взаимоотношения, при което учениците 
координират усилията си, за да постигнат положителни резултати при решаването 
на задачите“12. Тази специфика на екипната дейност я извежда като необходимост в 
системата на организационните форми на обучение.

Лидерът в екипа
Екипът като вид ученическа общност има свой лидер. Някои автори заменят 

това понятие с понятието „отговорник“, като подчертават равнопоставеността на от-
говорника с останалите ученици. Функциите на отговорника на екипа са: планиране 
на общите усилия; вътрешно диференциране на задачите между участниците в екипа; 
информиране, свързано с представяне на идеи за решение; изпълняване на задачата; 
изслушване мнението на всеки участник; определяне границите на действие; контроли-
ране действията на членовете на екипа; решаване на конфликтни ситуации; обобщава-
не изпълнението на задачата; докладване на резултата; психологически функции, свър-
зани със създаване на благоприятен микроклимат и приятелски взаимоотношения.

Функционални роли на членовете на екипа
Участниците във всеки екип изпълняват определени роли, адекватни на целите 

на съвместната дейност. Според Г. Трофимова ролите в екипа биват: роли, свързани 
със задачата; роли, свързани с процеса; роли, свързани със задачата и с процеса13. В 
условията на обучението по български език в мултикултурната класна стая може да 
се интерпретира идеята на А. Перети за ролите:

– лингвистична (специалисти по терминология и лексика, съгласуване, право-
пис, пунктуация, намиране на синоними и т.н.);

– комуникативна (отговорници за взаимно слушане, за яснота и разбираемост 
на мненията, за коректни отношения);

– оценъчна („памет“ на екипа, „пазач на времето“, оценяване на изпълнението 
на задачите);
11 Кръстева, А. Иновации в училищното образование. Теоретични и приложни аспекти. В. 

Търново, 2004, с. 227.
12 Пак там, с. 234.
13 Вж.: Трофимова, Г. Основы педагогической коммуникативной компетентности. Ижевск, 

1994, с. 32.
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– роли в образованието (производител на хипотези, проверител на работата, 
„доставчик“ на примери)14.

При сформирането на екипите и разпределението на ролите се отчита следното:
– В екипа се интегрират участници с различни етнически характеристики. 
– Вземат се предвид предпочитанията на учениците за партньори. Ако се проя-

ви враждебност или дискриминация в екипа, се променя съставът му.
– Всеки ученик има определени по-високи компетентности и свои предпочи-

тания към дадена роля. Добре е ролите да се сменят, за да се работи върху всички 
аспекти на комуникацията.

– Решенията в екипа се вземат не само от лидера (отговорника), а и от всеки 
член – всеки участва в обсъждането, в изпълнението на задачата, учи се да поема от-
говорност и да съзнава своята значимост за синергетичния резултат.

– Независимо дали задачите са общи за екипите, или са диференцирани, децата 
в класа са запознати с всички задачи и имат възможност да чуят и видят реализация-
та им, да дискутират и изискват допълнителна информация.

Принципи и норми в екипа
При екипната дейност в училищното обучение се съблюдават определени прин-

ципи. Принципът „тук и сега“ се свързва с това, че  при решаването на общата позна-
вателна задача се анализира реалното поведение, конкретните действия и постъпки 
на всеки ученик. Персонификацията на мненията предполага изразяване на позиция 
на всеки участник в екипа. Акцентирането върху „езика“ на чувствата означава, че 
се отделя внимание както на личните емоционални прояви, така и на емоциите на 
другите. Активността предполага интензивно включване на всеки в екипния процес. 
Доверителното общуване изисква открито общуване на различните участници по 
различен начин, в зависимост от индивидуалните особености, от нивото на доверие в 
екипа. Диалогизацията на обучението предполага партньорски, равнопоставени, ува-
жителни отношения между съекипниците. Постоянната обратна връзка се свързва с 
перманентно информиране на всеки участник за резултата от дейността на другите в 
екипа. Самодиагностиката изисква рефлексия на учениците към собствените дейст-
вия и постъпки. Оптимизацията на развитието предполага създаване на най-добри 
условия за личностно развитие. Отговорността изисква приемане на определени за-
дължения при съвместната дейност. Толерантността е важна за развитието на лично-
стните взаимоотношения в екипа. Чрез хармонизацията се развива емоционалната и 
интелектуална сфера на всяко дете. Свободното пространство предполага свободно 
придвижване на съекипниците в класната стая. 

Нормите на работа в екипа са гаранция за успешното му функциониране. Те 
действат регулиращо и стабилизиращо; дават сигурност и съхраняват единството на 
екипа. Нормите включват богат репертоар от отношения, поведения, нагласи, позна-
ния, които помагат за осъществяването на пълноценно общуване и взаимодействие 
при решаването на задачата.

14 Вж. по-подр.: Перети, А. разнообразието на роли в класа – фактор за мотивация и успех. 
– Народна просвета, 1990, № 7.; Христозова, Г. Интерактивни методи в обучението по 
български език. – Начално образование, 2005,  №  4.
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Ролята на учителя
Голяма е отговорността на педагога при екипната учебна дейност на учениците. 

Фасилирането (улесняването)15 е неговата основна дейност – той насърчава децата в 
екипите да си сътрудничат и извършват самостоятелна дейност с очакван синергети-
чен ефект. Учителят: конкретизира учебните цели, на които е подчинена съвместна-
та познавателна дейност на децата; подбира учебните задачи; подготвя учениците за 
предстоящата дейност и я организира; разпределя задачите в екипите; инструктира 
децата; организира самостоятелната работа на учениците и отчита резултатите от 
нея; създава увереност у участниците в екипите за „можене“ да се справят с интелек-
туални предизвикателства, окуражава ги за активност, самостоятелност, творчество, 
рефлективност; стимулира добрия психоклимат и толерантните взаимоотношения 
при педагогическото общуване.

3. Технологични варианти за екипно обучение по български език в мулти-
културна образователна среда (1. – 4. клас)

Защитаваните теоретични постановки ще бъдат конкретизирани чрез примери 
от обучението по български език в 3. клас. При конструирането и реализирането на 
технологичните варианти се осъществява взаимовръзка между езиковото и лите-
ратурното образование16. Има се предвид разбирането, че в своето взаимодействие 
езикът и художествената литература подчертават културното многообразие, богат-
ството на общуването между различните групи и общности.

По време на синтетичен урок по български език на тема „Думите в речта“, в оце-
нъчно-затвърждаващия структуроопределящ компонент учителят поставя въпроса: 
„Как ромите празнуват Нова година? Припомнете си текста „Василица“, поместен в 
читанките ви“. След изпълнение на задачата учениците работят екипно:

– Първи екип. Открийте три съществителни имена в текста „Василица“. Запи-
шете ги. Определете рода и числото им. Докажете отговора си.

– Втори екип. Открийте три прилагателни имена в текста „Василица“. Запишете 
ги. Определете рода и числото им. Докажете отговора си.

– Трети екип. Открийте три глагола в текста „Василица“. Запишете ги. Опреде-
лете числото им. Докажете отговора си.

След изпълнението на задачите говорител на всеки екип представя общото 
мнение. Останалите деца слушат и участват в дискусия. Достига се до общ извод за 
семантично-граматичната класификация и характеристика на думите. Осъществява 
се затвърдяване на учебното съдържание чрез пренос в нова ситуация, на по-високо 
равнище на осмисленост.

В условията на урок за упражнение по български език на тема „Глаголи. Лице и 
число“, в подготвителния структуроопределящ компонент учениците работят в еки-
пи. Поставената учебна задача е:

– Прочетете благопожеланията на сурвакарите в стихотворението „Хей, друга-
ри“ на Йордан Стубел, поместено в читанките ви. 

15 Вж. по-подр.: радев, Пл., Пл. Легкоступ, А. Александрова. Основи на училищната педагоги-
ка. Пловдив, 2011, с. 197 – 200.

16 Ползвани учебници: Танкова, р., К. Чернева, В. Иванова. Български език за трети клас. С., 
2004.; Танкова, р., Ц. Лалев, М. Бунева. Читанка за трети клас. С., 2004.
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– Намислете и запишете пожелания за приятелите си през новата година.
– Кои глаголи употребихте? Докажете отговора си.
След изпълнението на задачата говорител на всеки екип представя общото 

мнение, записано върху постер. Останалите деца слушат и участват в дискусия. Дос-
тига се до общ извод за семантично-граматични характеристики на глаголите и за 
функциите им в речта. Създава се основа за трениране и усъвършенстване на детски-
те умения за правилна и комуникативно целесъобразна речева изява.

Урокът за обобщение по български език „Изреченията при общуване“ изисква 
предварителна подготовка на учениците – съобщаване на темата; задаване на задачи 
за актуализиране на лингвистична информация, за опериране с езикови явления и 
др. под. Учителят поставя следната учебна задача за работа в екип: 

– Потърсете в училищната библиотека сборник с приказки на народите. Избе-
рете две от тях – една българска и една ромска.

– Препишете първите две изречения от всяка приказка.
– Определете какви са изреченията по вид. Докажете.
Изпълнението на задачата улеснява достигането до обобщения и изводи за ви-

довете изречения по цел на изказване и за тяхната употреба в речта.
Представените технологични варианти не изчерпват всички възможности за 

екипно обучение по български език в началните класове в мултикултурна образо-
вателна среда. Те конкретизират теоретичната постановка и, надявам се, подпомагат 
учителя в усилията му за осигуряване на образователно равенство на ученици с раз-
нообразни етнически характеристики.

4. Заключение
Педагогически изследвания, базирани на сравнение между екипните, състеза-

телните и индивидуалните учебни ситуации, доказват, че при екипното обучение: 
резултатността и продуктивността са по-високи; взаимоотношенията между учени-
ците са позитивни и са насочени към взаимно уважение, взаимопомощ, загриженост, 
толерантност към другостта; създава се благоприятен психологически климат за 
формиране на социална компетентност и самоуважение*. 

Екипното обучение по български език в 1. – 4. клас в условия на мултикул-
турност спомага училището да стане „...мястото, където „населението“ се превръ-
ща в „общество“**. Осигуряват се равенство, диалог, взаимодействие на деца с 
различни етнически характеристики. Формира се мултикултурното съзнание на 
ученика и успешно се овладяват ключови, комуникативноречеви, езиковедски и 
културологични компетентности.

Важно да се подчертае, че предпоставка за ефективно начално обучение по 
български език в мултикултурната класна стая е рационалното съчетаване на трите 
организационни форми – екипна, фронтална и индивидуална.
________________________________________________________________________

*Вж.: Михова, М. Преподаването и ученето. Теории, стилове, модели. В. Търново, 2002, 
с. 191; Jonson, D. W., Jonson, R.T. Cooperaation and competition: Theory and research. Edina, MN: 
Interaction Book Company, 1989.

**Стефанов, В. Какво да правим с литературата? (За целта и смисъла на хуманитар-
ното образование). – Български език и литература, 2007, № 1, с. 26. 
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Подпомагане на студенти от специалност „Социална педагогика“ 
за превенция на отпадащи от училище деца от ромски произход 

Доц. д-р Соня Георгиева, ПФНО при рУ „А. Кънчев“

В последните години отпадането от училище е проблем с многостранна нега-
тивна рефлексия – трайна неграмотност и безработица като житейска перспектива, 
създаване на предпоставки за агресивно поведение, афиширане на отрицателен на-
ционален имидж в глобализиращия се свят и други.

Това ориентира към търсене на практики със студенти, които в бъдещата си 
реализация биха могли да осигурят един по-конструктивен живот на децата роми. 
Настоящата разработка е част от подобен модел.

Теоретичните знания, придобити по време на лекции и семинарни упражнения 
са добра основа за работа, но те дават ограничен параметър за социалния работник 
в полето на конкретната емпирична работа. В контекста на подобно разбиране бе 
структурирана изследователска методика, ориентирана към деца от средното детство 
или по-точно 9–10-годишни. 

Целта й е по време на практически упражнения студентите да се запознаят с 
нея и да я вплетат в работата си заедно с други методи, с които те успешно могат да 
кореспондират – в случая с консултирането, и практики, насочени към дейности за 
превенция и/или корекция. 

Работните понятия, приети и водещи за целите на работата, са: отпадане от 
училище, превенция. Според българския тълковен речник смисълът им е дефиниран 
така:

отпадане от училище 
отпàднеш, мин. св. отпàднах, мин. прич. отпàднал, св. – вж. отпадам. 
1. Отпадам, отпадаш, несв. и отпадна, св. време [1]
2. От какво. Преставам да съм в състава на нещо. Отпадам от отбора. 
3. Изчезвам, изгубвам се. Всички съмнения отпаднаха.
учùлище, мн. учùлища, ср.
1. Учебно заведение, в което учат ученици (рядко – висше учебно заведение). 
Средно училище. Музикално училище. Военно училище.
превенция – Предпазване, предупреждение, превантивни мерки за нещо, пре-

венция [2]
За целите на настоящата работа съм приела, че отпадането от училище означа-

ва изключване на децата от училищни занятия до степен, при която не са в състоя-
ние да овладеят учебния материал доколкото е необходимо успешно да продължат 
да участват в работата в класната стая по повод учебно-възпитателните практики в 
следващия клас. Превенцията е съвкупност от мероприятия за предпазване от некон-
структивни прояви в случая в учебния процес.

Батерията, структурирана за целите на настоящата работа със студенти, се със-
тои от въпросник, анкета и социограма. Тя е следната:
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– Въпросник за агресия и депресия1.
– Анкета „Как се чувствам в училище“2.
– Социограма3.
Въпросникът за агресия и депресия е структуриран така, че обединява въпро-

си, изискващи отговори „Да“, „Не“. Същият съдържа индикатори за параметрите на 
търсените характеристики. Te са групирани в рангова скала от качествен тип. Броят 
на въпросите и формулировката им ги прави лесни за изпълнение (зачеркване на 
отговор между два предоставени в бланката) от изследваните деца и за използване от 
социалния работник (интерпретация по скала).

Анкетата е със свободни отговори, които се дописват, и е структурирана в шест 
въпроса, предоставящи възможност да се опишат различни състояния и чувства на 
изследваните лица в разнообразни ситуации. Те допълват въпросника и информаци-
ята от двата инструмента представя палитрата от чувствата на децата, които в голяма 
степен са причина за демотивация за учене и отпадане.

Социограмата е свързана както със статуса на децата като ученици, така също и 
като представители на определен етнос, социална група, роля в класа, лични качества. 
Тя подпомага децата да видят себе си в съответната социална група, да разберат какви 
роли могат да изпълняват, или казано по друг начин, да изградят максимално иден-
тичен автопортрет. Тя е и ориентир за посоките, в които трябва да се работи с всяко 
едно дете, за да утвърди стабилен и достоен статус в групата.

Корелацията на данните дава отговор на въпроса „Кои са застрашените деца?“, 
а също така и за това каква е степента на вероятност това да се случи. След обработ-
ката на данните с децата, при които вероятността да отпаднат е в границите на допус-
тимото, се работи чрез:

Провеждане на консултативен разговор, при който водещи са следните правила: 
Бъди толерантен и показвай това! Не давай оценки, не критикувай!
Бъди съпричастен! Проявявай разбиране, грижа и подкрепа!
Не показвай съжаление! Помагай за развиване на самостоятелност и отговорност.
Създавай увереност и показвай доверие! Перспективите нека са близки и да 

създават чувство за възможност стъпките към тях да са успешни.
Децата, при които вероятността да отпаднат от училище е по-голяма, трябва 

да бъдат по-специално обгрижвани. За целта е подходящо да се привлекат родители, 
изследвани с въпросник4, които обогатява детския профил и в същото време помага 
на родителите още веднъж да се замислят върху това „Какво е моето дете?“

В условия на аудиторна заетост студентите бяха запознати с:
– посочените по-горе приложения и начините за работа с тях;
– компютърна програма за обработка на данни, с цел установяване на корела-

ции между данните от различни изследвания, съобразно целта на работата;
– изискванията и параметрите на консултативния разговор;

1 Драголова, Е., Д. Батоева. Педагогическа и психологическа диагностика. С., 2006.
2 Вж. приложение 1
3 Вж. приложение 2
4 Вж. приложение 3
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– подробни данни от проведено из-
следване с посочената тестова батерия, 
които изглеждат така5:

Изследване:
По данни от въпросника за агресия 

и депресивност са налице търсените със-
тояния. Те се потвърждават и от социо-
метричното изследване. Според анкетата 
има данни за неспособност за адаптация 
към училищните условия.

Детето рисува себе си встрани от 
другите в училище, не усмихнато, в поза, 
при която бездейства.

Наблюдението сочи рязка промя-
на в чувствата и настроенията, прояви на нетърпимост към околните. Разгневява се 
бързо и от съвсем незначителен повод. В същото време търси внимание и изпада в 
смешни и жалки състояния, за да го получи. Стремежът му към привличане е толкова 
силен, че проявява готовност да стане обект на подигравки.

Обобщение:
За изследваното лице е от първостепенна важност да бъде признато, похвалено 

и наградено. В името на тази потребност то лесно преустройва поведението си, съо-
бразява се с норми и правила. 

Детето няма точно определен критерий за нещата, които желае. Така е и с избо-
ра на приятел. За него е важна близостта, идеите му да бъдат приемани независимо 
от това, че самото изследвано дете трудно променя гледната си точка и не приема 
другостта. 

Налице е дистанциране от проблеми, които касаят семейството. Детето не спо-
деля за него почти нищо и се притеснява да говори за празници и ритуали, свързани 
с него.

Консултативен разговор: 
Цели да създаде у детето усещане, че е забелязано, разбрано, и прието. Водещи-

ят насочва изследванията към уточняване за себе си на факторите, които предизвик-
ват у него негативни чувства и към идеята за отговорността над собствения си живот.

Превантивни и корекционни дейности: 
Детето се насочва към изявяване на силните си страни и усвояване на пове-

дение, което е приемливо в групата като цяло. Чрез групови задачи и делегиране на 
права и доверие, детето бива включено в среда, където ще бъде зачитано и оценено. 
В същото време се предлагат самооценъчни процедури и изготвяне на стъпки за ту-
ширане на някои изключително негативни прояви, породени от гнева, които детето 
е осмислило, но няма поведенчески модели за справяне. 

В условия на доверителен разговор с перифразиране на детските думи се стига 
до причините за действителността (прекалена намеса или грижа на възрастен – май-

5 Заб. Тук са посочени данни от проведено наблюдение върху деца с проблеми и тестиране-
то им чрез рисувателната методика „Моето училище“.
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ка, баща, брат…., липса на опит, липса на чувство за ситуация) и как тя може да се 
подобри.

Детето е насърчавано да пита, да предлага, да споделя трудности.
Студентите се запознават с работата, проведена с няколко изследвани лица. 

След това се организира мозъчна атака на тема: „Не е ли по-добре да……“
Изводите и решенията се мотивират и студентите биват насочени към съот-

ветен училищен социален работник, за да го запознаят със случая, за да чуят екс-
пертното му мнение и да се запознаят с други случаи, като се спази принципът за 
конфиденциалност.

Следва групова работа по решаване на казуси, които студентите сами предста-
вят на базата на споделеното в разговора с училищния социален работник.

Сега работата е насочена към изготвяне на нетрадиционни дидактични мате-
риали. В част от тях са вплетени фолклорни елементи, свързани с етноса, за да може 
децата да изявят тези непознати и интересни обичаи, ритуали и обреди, които ще 
предизвикат интерес в останалите участници и ще ги накарат да приемат ромските 
деца по начин, по който те да се чувстват значими в общността.

Предстои да изготвим материали за арттерапевтично въздействие, с и чрез които 
ще се влезе още по-дълбинно в традициите и народопсихологията на ромската общ-
ност. За целта сме в преговори с родители, които ще подпомогнат идейно работата.

С помощта на такъв тип работа, студентите се научават да дефинират някои 
аспекти на социалното изключване, пряко корелиращи с отпадането от училище– 
предразсъдъци, маргинализация, уязвимост, социално приобщаване, ограничаване 
на възможности. Те овладяват и начини за работа с достъпни и надеждни инстру-
менти, свързани с приобщаването и превенцията. Налага се изводът, че практиче-
ските упражнения, съчетани с базисни знания и ръководство с максимална емпи-
рична насоченост са една добра практика, която тепърва трябва да се обогатява. 
Освен това би следвало да се предвидят варианти на такава междупредметна ин-
теграция, която да осигури повече знания за специфичните психолого-етнически 
характеристики на ромската общност. 

Библиография
1. Драголова, Е, Д. Батоева, Педагогическа и психологическа диагностика. С., 

2006.
2. Лоузи, М., Разговори с децата на новото време. С., 2010.
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Приложение 1

КАК СЕ ЧУВСТВАМ В УЧИЛИЩЕ

1. Чувствам се добре в училище, когато ……………...……………………….…., 
защото ...............................................

2. Чувствам се спокоен в училище, когато …………….………………………., 
защото ...............................................

3. Чувствам се зле в училище, когато ………………….………......……..……., 
защото ...............................................

4. Чувствам се обиден в училище, когато ………………………………………., 
защото ...............................................

5. Чувствам се уплашен в училище, когато ……………………………………., 
защото ...............................................

6. Чувствам се гневен в училище, когато ………………………………………., 
защото ...............................................

Приложение 2

СОЦИОГРАМА
(примерна)

С ДОБРИ УЧЕБНИ ПОСТИЖЕНИЯ

                                 ПРИЯТЕЛ                                         ЛИДЕР

ЛИЧНОСТ
(АЗ)

                               МУЗИКАЛЕН                                       ВЕСЕЛ

                                                  ДОБЪР, СПРИЯТЕЛЯВАЩ СЕ
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Приложение 3

ВЪПРОСНИК ЗА РОДИТЕЛИ

1 Неспокоен е, трудно се задържа на едно място за дълго време 0 1 2

2 Бяга от училище                                                                                 0 1 2

3 Вниманието му бързо се изчерпва                                                   0 1 2

4 Често поврежда вещи                                                                        0 1 2

5 Не довършва докрай започнатото                                                     0 1 2

6 Често се бие или се кара с другите       0 1 2

7 Склонен е да се усамотява                                                                 0 1 2

8 При забележки се сърди и става агресивен                                      0 1 2

9 Няма желание да се занимава с уроците си                                     0 1 2

10 Не е предпочитан от децата                                                              0 1 2

11 Има богат речник                                                                              0 1 2

12 Рисува хубаво                                                                                    0 1 2

13 Случва се да се прибере разплакан и не споделя защо                 0 1 2

14 Понякога прибира чужди вещи                                                       0 1 2

15 Има учебни проблеми                                                                       0 1 2

16 Трудно оформя изречения, говори накъсано                                  0 1 2

Отговорил: ………………….                           Име на детето ………………….

Заб. Възможните отговори са 3:

– „не важи“ (0)

– „важи донякъде“ (1)

– „важи изцяло“ (2)
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Ромите студенти в условията на социализма и демокрацията
Д-р Асен Колев

Безспорен е фактът, че положението на ромите в условията на социализма не 
може да се оцени еднозначно. По този въпрос има различни мнения. Ето и част от тях:

– При социализма ромите имаха работа, доходи и здравни услуги и нямаха ни-
какви проблеми.

– Социализмът не даваше възможности на ромите, напротив, ограничаваха ги 
и ги дискриминираха.

– Третото мнение е по-умерено – тези роми, които имаха съзнание и бяха ак-
тивни, успешно се реализираха в условията на социализма.

Посочихме тези различни мнения с уговорката да не търсим конфликтния мо-
мент, а на база данни и факти да направим обективен анализ за положението на ро-
мите при социализма, образователното им равнище, в т.ч. и на висшето образование, 
както и проблемите в тази насока.

При разглеждане на различните аспекти на положението на ромите, първият 
въпрос, който трябва да се уточни, е да се посочи реалният им брой в България. По 
този начин ще се види важността и значимостта на проблема.

Ето и данните през годините:
1894 г. – 51 000 души;
1905 г. – 99 004 (2,85%), т.е. с 47 000 повече;
1910 г. – 122 296 (2,85%), т.е. с 23 000 повече;
1926 г. – 134 844 (2,46%), т.е. с 23 000 повече;
1930 г. – 147 000 (2,46), т.е. с 12 000 повече;
1946 г. – 150 000 (2,53%);
1956 г. – 197 900 (2,56%) с 50 000 повече;
1962 г. – 220 000 (2,09%), т.е. с 22 000 повече;
1985 г. – 225 000;
1992 г. – 313 000 (3,7%);
2001 г. – 370 908;
2011 г. – 235 343 (4,9%).

Според едно изследване за броя на ромите в България Господин Колев посочва, 
че към 1985 г. в страната живеят 523 519 роми, от които 340 581 (65,06%) са с българ-
ски имена и 182 654 (34,94%) са с турски имена. Според френския учен Жан-Пиер 
Лиежоа броят на ромите в България е 800 хиляди души1. 

Тези данни дават база да се посочи, че в България ромското население е над 
10%, а не 4,9%, както е посочено в преброяването, направено от НСИ през 2011 г. 
Това уточнение е важно, за да се види, че всички проблеми, които съществуват сред 
ромите, тяхното подценяване и отлагане може много сериозно да затрудни икономи-
ческото развитие на България. 
1 Лиежоа, Ж.-П. роми, цигани, чергари. С., 1999, с.35.
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Новата власт след 9 септември 1944 г. заварва населението в изключително теж-
ко положение – неграмотност, бедност, тежки условия на живот и т.н. Новите общест-
вени отношения активизират и ромското население да създава свои организации. На 
5 март 1945 г. се възстановява дейността на организация „Истигбал“ („Възпитание“), 
но вече с ново название и нови задачи: „Общоциганска организация за борба против 
капитализма, фашизма, национализма и за културното издигане на циганското мал-
цинство у нас“.

За ръководители на тази организация са избрани: председател Шакир Пашов, 
подпредседатели: Райчо Ковачев и Билял Османов, касиер – Демир Рустемов и члено-
ве: Емин Билялов, Сульо Метков, Асен Османов, Исмаил Шакиров, Шакир Мещанов, 
Али Мехмедов, Изет Салчев и Цеко Николов. 

Новата организация, както и  следващата, която се създава на 2 май 1948 г., на 
първо място поставят въпроса за ограмотяването и културното издигане на ромско-
то население в България. 

Активистите на ромската организация изискват от правителството да се орга-
низират ограмотителни курсове вътре в ромските махали. 

През 60-те години ромските лидери поставят въпроса и за премахването на 
обособените „цигански“ училища. И от 1963 г. тези училища са премахнати. През този 
период, когато е толкова ниско образователното равнище на ромското население, не 
може да се говори за ролята и мястото на ромите студенти.  След 60-те години, макар 
и единици, ромите започват да следват във висшите училища на България – Лилко 
Надцолов от Лом и Йордан Савов от Сливен – в Юридическия факултет на Софий-
ския университет, Мануш Романов завършва режисура, Господин Колев – военно-
то училище и след това право, Карид Каридов от Пазарджик завършва педагогика, 
Мария Савова от Сливен завършва педагогика в Пловдивския университет, Стоянка 
Соколова от София завършва журналистика, Курти Дечев от Сливен – право, Васил 
Чапразов завършва журналистика, Богдана Младенова (Унтова) от Криводол за-
вършва българска филология в Софийския университет. 

Според  регионални източници в Сливен преди 9 септември 1944 г. е имало 
само един български циганин с висше образование. Към 60-те години в града вече 
има с висше образование 9 учители, 4 лекари, 6 инженери, 2 режисьори, 2 юристи, 2 
журналисти, 3 преподаватели по български език, 3 икономисти, 3 офицери.

В град Лом към 70-те години има 2 роми с висше образование, с полувисше – 7, 
със средно образование – 234 от общото население с ромски произход – 5 291 души.

Към 1980 г. в регион Пазарджик се учат 7 902 деца с ромски произход в 9 обо-
собени училища. От всички ромски деца обаче 43,4% остават неграмотни, с основно 
образование са 55,63%, със средно образование – 0,96% и с висше образование – 
0,01%.

Тези данни очертават и различното положение на ромите в системата на обра-
зованието, в т.ч. и на тези, които учат във ВУЗ. В национално отношение град Сливен 
винаги е бил добър пример за ромите, които завършват висше образование. Много 
често в кв. „Никола Кочев“ – Сливен и двамата от семейството са с висше образова-
ние, което е много рядко явление в други градове на страната. 

При разглеждането на образователното равнище на ромите, в т.ч. и на тези, 
които са студенти, трябва да се имат предвид и следните специфики:
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– За кои роми става въпрос – за българските или турските? Необходимо е да 
се посочи, че турските роми говорят на своя миллетски диалект и много малко знаят 
българския език. Докато сред българските цигани положението е друго – те еднакво 
добре знаят своя майчин ромски език и българския език. Това положение често опре-
деля и броят на младежите, които са студенти и завършват висше образование.

– Дали живеят в  град или село? По принцип  в градовете животът е по-разли-
чен и формира други ценности в обособените ромски квартали. В селата, благодаре-
ние на труда и възпитанието, много повече младежи започват да учат във ВУЗ.

– Семейната и социалната среда – за успеха на един млад човек с ромски про-
изход важно условие е нагласата на родителите и  социалната среда, в която живеят 
семействата и особено децата.

Ето и един показателен пример в това отношение. Според доц. Бойко Мизов 
образованието на ромите има следните характеристики към различните години2. 
Преди 1989 г.:

Степен на

образование

31.12.1946 г. 31.12.1946 г. 2.12.1975 г. 2.12.1975 г.

Цялото 
население  

15 – 59 г.

Само цигани 
15 – 59 г.

Цялото 
население  

15 – 59 г.

Всички 
цигани         

16 – 60 г.

1. Висше 1,1 0,0 5,3 0,3

2. Полувисше - - - 0,3

3. Средно-специално - - - 1,8

4. Средно 6,0 0,0 28,0 2,3

5. Професионално - - - 1,0

6. Основно 23,2 1,5 43,7 43,0

7. Начално 39,2 8,7 17,9 31,4

8. Незавършено 
начално 11,2 8,9 5,1 8,8

9. Самоуки 0,2 0,2 - -

10. Неграмотни 19,1 80,7 - 11,1

От посочените данни могат да се очертаят и следните изводи:
– Към 1946 г. над 80% от ромите са били неграмотни
– С основно образование са 1,5%, начално – 8,7%.
– След 1975 г. макар и трудно се повишава образователното равнище на ромите 

– 0,3% вече има с висше образование (при 5,3% за останалото население), със средно 
специално – 1,8%, със средно 2,3%, с основно – 43% и т.н. Прави впечатление, че не-
грамотността сред ромите през 1975 г., в сравнение с 1946 г. е спаднала с 8%.

2 Мизов, Б. Българските цигани. С., 2006.
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Тези данни очертават едно тежко наследство от периода преди 1944 г. сред ро-
мите. В същото време, това, което се постига до 1975 г. сред ромското население като 
образователно равнище, е крайно незадоволително. След 1980 г. започва едно възхо-
дящо развитие на образованието сред ромите, но преди всичко в средното и основно-
то образование и много малко във висшето образование.

Безспорен е фактът, че не само върху живота и културата, но и върху системата 
на образованието голямо въздействие оказва и нивото на ползване на българския 
език в семейството на ромите. Подценяването на този въпрос в много случаи води до 
неграмотност и самоизолация от обществените процеси.

Ето и примерите в тази насока:

Говорим език в циганското семейство
По данни на 

циганите
По данни на 

Отечествения фронт

1. Български 21,3 20,8

2. Турски 20,3 20,4

3. Цигански 18,3 19,2

4. Български и цигански 27,0 27,3

5. Цигански и турски 3,6 4,1

6. Български и турски 7,6 6,2

7. Български, турски и цигански 0,7 0,5

8. Влашки 0,6 0,7

9. Непознат 0,6 0,8

Тези роми, които ползват български или български и ромски език в семейна 
среда, създават реални възможности на децата си да се развиват нормално в учебния 
процес и да стигнат до нивото на висшето образование. Ползването само на турски 
и ромски език в семействата сериозно ограничава възможностите на детето да успее 
в системата на образованието. А тези, които съчетават български, турски и цигански 
език, поставят сериозна пречка пред децата си да успеят. Не могат тези деца едно-
временно да учат и ползват изречения от трите езика. Всеки човек има ограничена 
възможност от запомнянето и ползването на думите и изреченията.

Поставяне на вниманието на обществото на различните проблеми на роми-
те в България в усилията на социализация се регламентират с Решение № 850 от 
27.09.1978 г. на ЦК на БКП за по-нататъшното подобряване на работата сред бъл-
гарските цигани, за тяхното по-активно включване в изграждането на развитото 
социалистическо общество и Разпореждане № 7 от 26.01.1979 г. на МС за по-ната-
тъшното подобряване на работата сред българските цигани. Подобни решения за 
подобряване на живота на ромското население има и от 1958 г. напр. за уреждане на 
въпросите на циганското население в България.
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Основните акценти в тези решения и документи са: регулиране на въпросите за 
уседналост, строителството на нови къщи с финансовата помощ на ДСК, земеделски-
те кооперации, ползване на парцели и земи за обработване, трудова заетост и т.н. В 
тези документи също така са поставени и въпросите за образованието и изучаването 
на български език.

Ето и примерите от ПМС от 1979 г. 
– „За децата, които не владеят добре български език и не са подготвени за ус-

пешно обучение, да се създават подготвителни класове преди приемането им в първи 
клас“ (с. 5).

– „Окръжните държавни инспекции по труда да картотекират лицата по пре-
ходната алинея и да ги насочват в професионално-учебни центрове, курсове и школи 
за професионална подготовка, настаняването им на работа, съобразно възможности-
те и потребностите на предприятията, учрежденията и организациите“ (с. 3).

През 70-те и 80-те години на вниманието на обществото се постави въпроса 
за образованието и професионалната квалификация на ромите в България. За деца-
та, които не владеят добре българския език, започнаха да се създават подготвителни 
групи, за да може по-лесно да усвояват знанията, които се преподават в училище. 
За повишаване на професионалната квалификация на ромите през този период до-
пълнително се създават учебни центрове за усвояването на занаяти като стругари, 
шлосери, зидари, водачи на трактори, шофьори и т.н. Това даде възможност на част 
от ромското население да подобри материалното си положение, да си построят нови 
къщи и да изпратят децата си на училище. 

В заключение на тази част от изложението трябва да се посочи, че социализмът 
не може да се оцени еднозначно в живота на ромското население. За едни беше добре, 
а за други – зле. Тази оценка зависи от личното мнение на всеки индивид. Всеки човек 
има своя оценка за живота си в условията на социализма. 

Основното, което трябва да се посочи по този въпрос, е, че се осъзна, че роми-
те не трябва да учат в обособени „цигански училища“. И в тази насока се направиха 
необходимите стъпки:

– за да не се капсулират ромите в етнически квартали, в новостроящите се жи-
лища се настаняваха да живеят роми и българи. На тази база започнаха да се форми-
рат и по-различни нагласи сред ромите, а сред българите започна процеса на възпри-
емането им като нормални човешки същества.

– макар и без регламент, част от ромските младежи имаха реална възможност 
да бъдат приети във ВУЗ с помощта на общините.

Основният извод, който според нас трябва да се направи, е, че значителна част 
от ромското население не можа да осъзнае и реализира възможностите си в системата 
на образованието и усвояването на актуални професии. 

Това е краткият анализ и оценка за положението на ромите до 1989 г. Необ-
ходимо е, макар и накратко, да се посочи какво се промени в условията и начина на 
живот на ромите след демократичните промени в България, особено в системата на 
образованието. 

Интересно ще бъде да се посочат данни за образователното равнище на ромите 
след 1989 г., за да има реална база за анализ и сравнение.
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Според изследването „Ромите – другото измерение на промените“3 образова-
телното равнище на ромите е следното: 

Завършено образование Общо за 
страната Етническа принадлежност

Българи Турци Роми
ОБЩО: 100% 100% 100% 100%

1. Висше 20,7 23,5 2,7 0,3
2. Средно 48,4 53,0 23,7 6,9
3. Основно 24,7 20,7 53,7 44,9
4. Начално 4,3 2,1 15,0 27,4
5. Незавършено начално 0,7 0,3 2,1 7,8
6. Неграмотни 1,2 0,4 3,5 12,7

В цифрово изражение тези данни са:

Степен на образование Общо за страната Роми
1. С висше образование 882 795 443
2. Със средно 2 063 011 11 075
3. С основно 1 051 338 71 521
4. С начално незавършено 30 727 12 445
5. Неграмотни 49 475 20 341

При тези сравнения се очертават и следните основни изводи:
– Както и през 1975 г., така и към 2004 г. ромите с висше образование са 0,3%, 

т.е. 443 души, при общо за страната – 20,7%, 882 795 души;
– Със средно образование са 44,9% от ромите (71 521 души), при средно за стра-

ната – 24,7% (1 051 338).
– Неграмотните през 1975 г. от ромското население са 11,1%, а през 2004 г. – 

12,75. Трудно може да се анализират тези данни, защото не се знае доколко разкриват 
реалното положение сред ромското население в тази насока. 

В ежедневието прави впечатление, че неграмотните и тези, които не знаят бъл-
гарския език, се увеличават. Много често възрастните попълват молби и декларации 
и стават преводачи на по-младите хора от ромското население на възраст 20–25 г. 

В интерес на истината трябва да се посочи, че през последните 10 години 5-6 
пъти се увеличиха младежите, които завършват висше образование. Това е факт, кой-
то ни радва и успокоява, че през следващите години наистина ще се оформи нова 
интелигенция на ромското население в условията на демократичния процес. 

Сериозен е приносът за увеличаване на образователното равнище на ромите на:
– Институт „Отворено общество“;
– Център „Амалипе“ с ръководител Деян Колев;
– на някои кметове на общините, например, кметът на Община Садово, област 

Пловдив;
– различните донорски програми;
– Световната банка и др. 

3 Димова, Л. и др. ромите – другото измерение на промените. С., 2004.
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УЧИЛИЩНАТА ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ 
НА ОТПАДАНЕТО: КОМПЛЕКСЕН ПОДХОД 

ЗА ПРИВЛИЧАНЕ И ЗАДЪРЖАНЕ 
НА ДЕЦАТА В УЧИЛИЩЕ

Работа в мултикултурна среда – богатство и предизвикателства
Красимира Благоева

Един ученик попитал своя учител:
„Учителю, дълго ли ще чакаме промяната?“

Учителят отговорил: „Ако я чакате, ще е дълго“.

В изпъстрения с етноси свят бъдещето ще се крепи на съвместното съжител-
ство. Затова пред училището стои една изключително важна задача – освен да обра-
зова, то трябва да възпита у подрастващите умение да се научат да живеят заедно, 
независимо от различията в културен, религиозен и етнически аспект.

Практическият ми опит като педагог, работещ в малко училище, в което тези 
фактори са налице, ми показа на практика, че учениците, прекарвайки по-дълго 
време заедно, се обогатяват взаимно, попиват от историята, културната идентич-
ност и характерния натюрел и така, опознавайки се в процесса на учене, спорт и 
занимания с различни дейности, те откриват не това, което ги различава, а това, 
което ги свързва.

Извънкласните дейности, съобразени с интересите на учениците, се оказаха 
най-добрият начин, за да се реализира това. Организирането и създаването на атрак-
тивни и увлекателни дейности поражда у учениците интерес към училище – то става 
желано място, в което те срещат разбиране и добиват самочувствие, независимо от 
принадлежността към определена етническа група.

Процесът на опознаване чрез творчество и продуктът от него е уникален, носи 
радост и удовлетворение. Именно той подтиква децата да бъдат заедно, да се приемат 
със своите различия, да откриват неподозирани възможности в себе си.

Началото на просветна дейност в село Караджово е поставено преди 142 го-
дини. След голямото Чирпанско земетресение през 1928 г. сградата на училището е 
построена отново с дарения. В продължение на почти век и половина тук са се въз-
становявали и запазили традициите на поколения и религии, които ние – работещите 
в днешно време, се стараем да съхраним и предадем на идващите след нас. 

Работейки в такава среда, основните цели на педагогическия колектив са:
– Осигуряване на позитивна образователна среда, ориентирана към детето;
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– Координация и взаимодействие със семейство, училище, културни и общест-
вени институции;

– Съобразяване с индивидуалните интереси и потребности на децата от раз-
личните етноси;

– Модернизиране формите на работа и подобряване качеството на учебно-въз-
питателния процес;

– Теоретични проучвания по проблема, свързан с приобщаване на ромските 
деца и утвърждаване на етническа толерантност;

– Възпитаване на всички ученици в дух на етническа толерантност, търпимост 
и уважение към културата и ценностите на другите.

– Формиране на система от знания за обществото, света и човека, включващи 
етични понятия „добро–зло“, „красиво–грозно“, понятия, свързани със семейните и 
родови отношения, етническа и национална принадлежност.

Много голяма роля за постигането на тези цели изигра срещата ни с Център 
за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“, град Велико Търново. С тази 
среща през 2004 г. бе поставено едно ново начало – създаване на група по свободноиз-
бираема подготовка „Фолклор на етносите в България – ромски фолклор“. В търсене 
на пътища за сближаване на етносите, тази извънкласна дейност бе едно предизви-
кателство, опирайки се на богатството и традициите на етническите групи. За да се 
разкрие по-пълно пред учениците обаянието на различните култури, трябваше да се 
търсят начини те да почувстват полъха от миналото чрез пресъздаване на различни 
традиции и съпоставяне на едни от най-големите религиозни празници за отделни-
те групи – Банго Василий, Курбан Байрям, Великден. Всяка религия учи на добро. 
Създава ценности, които трябва да се запазят и утвърдят в неукрепналите мисли на 
подрастващите. След семейството, което в днешно време има много разновидности – 
с двама родители, с един родител, деца, отглеждани от настойници, баби и роднини, 
училището е мястото, в което децата трябва да намерят опора и себе си. Часовете по 
„Ромски фолклор“ определено дадоха и дават положителен резултат.

В началото в групата се включиха единствено ученици от ромски произход, ми-
слейки си, че това е още едно „островче“, на което ще останат сами в затворена си общ-
ност. Изследвайки обаче своята история , под умелото ръководство на своя учител, 
те осъзнаха, че знанието за другите им отваря прозорец към света. С всяка изминала 
учебна година дейностите, в които се включваха учениците от тази група се увели-
чаваха, а скоро дойде и моментът, в който в декларациите за участие в този СИП се 
четяха имена на желаещи от трите етноса и предразсъдъците към названието „Ромски 
фолклор“ се стопиха. Акцентът на дейностите, които преподавателят си постави, бе 
насочен към събиране на фолклор от родния край и опознаване на живеещите в него 
етноси. Широкият кръг от дейности – пеене, танци, създаване на игрови и сценич-
ни форми в училище развива интелектуалната и емоционална активност на децата, 
превръщайки го в благоприятна основа за опознаване на другите етнически групи, за 
създаване на трайни приятелства и преодоляване на етническите и религиозни пред-
разсъдъци. Важно е да се отбележи, че нарастващият интерес на ученици и родите-
ли към реализиране на дейностите на тази група през годините е, че учителят много 
умело съумя да използва традициите и обичаите на етносите и чрез тях да стимулира 
желанието им да участват активно в дейностите на групата по „Ромски фолклор“.
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Търсейки поле за изява, групата участва във всички училищни, а и в много из-
вънучилищни тържества и мероприятия. Ще отбележа някои от тях:

– Изработване на нагледни табла, свързани с основните цели, които училището 
си е поставило: „Приятелство“, „Слънцето грее за всички“, „Кът на етносите“, „Праз-
ници и традиции“, „Моята мечта за ромите и за България“;

– Драматизация на куклен театър „Дядовата ръкавичка“, за която учениците 
сами в часовете изготвят декори и кукли. Драматизацията бе представена на Коледно 
тържество в училище; 

– Драматизация на пиеса по ромска приказка „Когато дядо ходел на училище“, 
която бе изнесена на 8 април – Международен празник на ромите;

– Модно ревю с етномотиви;
– Шест години поред учениците от групата са активни участници във фестивал 

„Отворено сърце“ в град Велико Търново, като показват своите знания и умения как-
то на сцената, така и в ателиетата на занаятите;

– За ромския празник Банго Василий всяка година изработват оригинални 
сурвачки. През годините на този празник учениците посетиха много институции: 
Министерство на образованието и науката и Министерство на труда и социалната 
политика – 2010 г., Община Садово и Кметство село Караджово – 2011 г., Министер-
ство на вътрешните работи и Център за образователна интеграция на деца и ученици 
от етническите малцинства – 2012 г., Министерство на здравеопазването и Агенция 
за социално подпомагане – 2013 г. Идеята на Център „Амалипе“ да се популяризи-
ра този празник пожъна много голям успех. Преди 4 години бяхме две училища от 
страната, които „събудиха“ институциите с пъстрите си носии и сурвачки, премина-
вайки през столицата. Сега сме поне 100 училища, които на 14 януари напомняме на 
обществеността и институциите, че толерантност означава да уважаваш ценностите 
и традициите на другите, за да очакваш същото и от тях.

Трудно ми е да изброя всички дейности, в които участва групата по „Фолклор 
на етносите в България – ромски фолклор“, защото през годините различните извън-
класни дейности в училище се преплитат, обогатяват се взаимно и от това продуктът, 
който се получава, е пъстър и завършен. Когато с учениците работи сплотен екип 
от професионалисти, това дава своето отражение – междупредметните връзки в ур-
очната и извънкласна дейност са отработена територия, в която танцът и спортът, 
театърът и историята, музиката и изобразителното изкуство вървят ръка за ръка и 
показват на практика, че колоритът е съставна част на хармонията, а приятелството 
не може без толерантност и екипност.

В тази връзка ще се върна в началото, за да спомена, че паралелно с групата по 
„Ромски фолклор“ започна своята дейност и група по свободноизбираема подготовка 
„Футбол“. Спортът е дейност, която може да развие талант и със сигурност няма цвят 
и етническа принадлежност. В него основното правило е да докажеш, че си добър. 
Спортът от своя страна учи подрастващите на дисциплина, спазване на правила, ек-
ипност. Тази дейност доказа своята полезност и наложи своето значение в изграж-
дането на облика на днешното ни училище. Заедно със СИП „Футбол“ в годините се 
утвърдиха и традиционни състезания като: Турнир по земна гимнастика, Турнир по 
тенис на маса, Турнир по футбол, Лекоатлетически трибой. Празничният и спортни-
ят календар в училище се преплетоха.
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В следващите години, провокирани от реализацията на различни проекти в 
училище, бяха създадени групи по „Приложни изкуства“, „Танцово изкуство“, „Му-
зика“, „Приятели на сцената и словото“, „Пъстроцветна дъга“. Така постепенно през 
последните десет години групите по извънкласни дейности в училище се увеличиха 
от две на девет и обхващат почти 85% от общия брой ученици в училище.

През 2010 г. училището се включи в Програма „Превенция на отпадането на 
ромските деца от училище“ по проект към Фондация „Америка за България“ чрез 
ЦМЕДТ „Амалипе“ – град Велико Търново. Съвместната работа на базово и пилотни 
училища внесе нови и свежи идеи в работата на учителите, създадоха се приятелски 
връзки между учениците от различните училища.

През последните пет години своята решаваща роля изиграха няколко ключови 
събития и фактора, които ще упомена и на които ще се спра поотделно, защото всяко 
от тях има своето място и значение.

– Съвместна извънучилищна квалификация на педагогическите кадри
През 2010 г. педагогическият колектив за първи път бе на обучение на тема: 

„Работа с деца с емоционални затруднения и агресивно поведение“, на което при-
състваха 100% от учителите, работещи в училище. Обучението се проведе съвместно 
с учители от още две училища – ОУ „Георги С. Раковски“, село Болярци, община Са-
дово и ПГ „Ген. Владимир Заимов“, град Сопот. Съчетанието на квалификационно 
обучение по определена тема, която е актуална за постигане целите на училището, 
с разговори във формална и неформална среда с колеги от сродно училище, имаше 
двоен ефект, защото се обмениха идеи не само по темата, но и всеки от тях разказа на 
своя колега, преподаващ същия предмет, с какви трудности се сблъсква и как успява 
да ги преодолее. Колективът ни взе решение всяка година да се поставя по една акту-
ална тема за целия екип, като допълнително обучението се съчетае с обмяна на добри 
практики със сходно училище. Веднага се възползвахме от своите добри познанства, 
създадени чрез Център „Амалипе“ – мрежа от училища в страната, работещи в мул-
тикултурна среда. Второто ни обучение бе съвместно с колегите от ОУ „Георги С. 
Раковски“, село Голямо ново, област Търговище, на тема: „Работа в мултикултурна 
среда“. Ефектът на това обучение бе поразителен. Това бе първата ни обменна визита 
в друга географска област, в която участваха всички учители. Съпоставяйки ученици 
и общност в село Караджово със същите в село Голямо ново, ние осъзнахме колко 
общи и колко различни проблеми имаме. Общи – работата ни в мултикултурна среда, 
различни – обусловени от спецификата на етническите групи, живеещи в различните 
географски райони на страната.

Така преминахме още две обучения – с колеги от ОУ „Граф Николай Игнатиев“, 
село Граф Игнатиево, община Марица, област Пловдив, на тема: „Учене чрез прежи-
вяване“ и с колегите от ОУ „Васил Левски“, село Видраре, община Правец, област 
София на тема: „Управление на стреса. Учителят – личност“.

Тези съвместни обучения създадоха трайни приятелства между колегите и по-
магат на всеки един от нас да продължава своето „учене през целия живот“, съчета-
вайки го с трайни професионални и лични взаимоотношения. 

– Обменните визити между училища 
Изпълнявайки дейностите по малките грантове на проект „Превенция на от-

падането на ромските ученици от училище“ в създадените групи базово-пилотни 



71

училища, преподавателите обмениха опит помежду си. Всеки учител имаше възмож-
ност да открие своята „панацея“, дори изненадващо за самия него (тъй като понякога 
се оказва, че тя се намира в собствените ни мисли, казани на глас пред колеги). В тези 
визити участват и учители, и ученици.

Проведените съвместно фестивали, под мотото „Заедно сме по-силни“ и „На-
шата мечта – да учим и живеем заедно“, се превърнаха не само в сцена за изява на 
таланти, но и място за социални контакти, нови приятелства и най-вече създадоха 
едно усещане за значимост у всяко дете, една нова самооценка, самочувствие на 
творец и личност. 

– Обучението на учител от учител
Всеки учител е получил своето академично образование в образователна ин-

ституция, но в много случаи теоретичните ни знания се сблъскват с реалността и не 
намират своето решение за проблемите в класната стая. Опитът на учителя, придобит 
в училище и споделен с колеги, дава възможност за усъвършенстване и има едно мно-
го ценно предимство – помага ти да повярваш в собствените си възможности. 

– Работата на ученици наставници
Когато на ученика се вменят конкретни задължения, той става по-отговорен 

към себе си и към другите. Грижата за по-слабия и по-неопитния се възпитава у чове-
ка, а възможността да се справиш с агресивното поведение на свой съученик, защото 
осъзнаваш, че той ти има доверие, дава на ученика наставник по-голямо самочувст-
вие и вяра в собствените му сили.

– Сформиране на ученически парламент
„Обличането във власт“ е метод, който се оказа много работещ. Ученическият 

парламент в училище работи на принципа на общинския съвет. Учениците избраха 
управителен съвет, в който членуват демократично избрани представители от всички 
класове. Те от своя страна избраха свой председател. На периодичните заседания през 
учебната година се разискваха въпроси, свързани с: дисциплината в училище, съз-
даването на правила от ученици към всички ученици, подобряване на материалната 
база в училище, участие в благотворителни акции. Тази година бе поставено началото 
на нова инициатива – Ден на самоуправление. Смяната на роли и възможността уче-
ниците да се поставят на мястото на учителя, имаше своите положителни резултати. 

– Сформиране на родителски клуб
Независимо, че в училище има създадено Училищно настоятелство от 2008 г., 

родителският клуб се оказа много важен елемент в мотивацията на родителите и в 
приобщаването им към училищния живот. Той бе избран на обща родителска среща 
в училище, като в него се включиха родители по собствено желание, както и такива, 
които бяха предложени от останалите родители. На периодичните сбирки под мото-
то „Кафето е от нас – сладките от вас“ се обсъждат теми, които вълнуват родителите – 
дисциплината на конкретен ученик, предлага се решение за справяне с това; проблем, 
свързан с ремонт и опазване на материалната база; споделяне на успех на ученици и 
учители. Родителският клуб присъства на всички тържества и мероприятия в учили-
ще и извън него. Включва се активно в извънкласния живот на училището и допъл-
нително мотивира учениците, защото родителите и училището вървят в една посока, 
имат обща цел – бъдещето на децата ни.

– Различният благотворителен бал
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Вече пет години поред в ОУ „Васил Левски“ се провежда Благотворителен бал. 
Не откриваме „топлата вода“, но като добра практика мога да споделя начина, по кой-
то той се провежда. Винаги първата събота след Петровден. Идеята е след приключ-
ване на поредната учебна година тази благотворителна вечер да бъде заключителен 
етап от дейностите, които се реализират през конкретната учебна година. Балът се 
провежда в сградата и двора на училището. Разпродават се изделията, изработени 
от ученици и учители в клуб по приложни изкуства „Шарена магия“, а всички певци, 
спортисти и артисти – участници в клубовете по танци, музика, спорт и „Фолклор на 
етносите в България – ромски фолклор“ представят на обществеността един неверо-
ятен концерт, изпълнен с много феерия, смях и настроение. Гостите са обгрижени от 
родители и ученици доброволци, като храната и напитките, с които се подкрепят са 
от спонсори. Средствата, които се събират на този благотворителен бал, се използ-
ват за продължаване на извънкласните дейности в училище. От миналата година има 
учредена еднократна стипендия от 5% от събраните средства, която се връчва в края 
на годината на ученика, който е постигнал най-високи резултати в учебната дейност. 
Първата стипендия, връчена през тази година на 24 май бе на момиче от ромския 
етнос от 6 клас. Освен това с 15% от даренията се закупуват играчки за детските гра-
дини, чиито деца продължават образованието си в нашето училище. 

Благотворителният бал е поредното място, на което нашите ученици показват 
пред гости, общественост, родители и бивши ученици, че са заедно, че са едно цяло, че 
училището е техният общ дом и те искат да бъдат част от неговото настояще и бъдеще.

Много важен елемент в работата на учителския колектив е, че по Програма 
„Превенция на отпадането на ромските деца от училище“ работи целият екип и ре-
зултатите са видими. 

Учебна 
година

Брой ученици Отпаднали 
в края на 
годината

Продължили 
образование 
след 8. клас

От тях 
завършили 

средно 
образование

Постъпили 
във ВУЗ

От тях 
роми 

%

От тях 
роми

От тях 
роми

От тях 
роми

От тях 
роми

2004 – 2005 135 57% 28 28 16 2 15 1 2 0

2005 – 2006 142 71% 14 13 14 2 13 1 4 0

2006 – 2007 143 72% 14 14 7 3 6 0 2 0

2007 – 2008 141 73% 10 10 17 6 14 3 7 2

2008 – 2009 137 73% 8 8 16 10 7 3 - -

2009 – 2010 135 75% 2 2 14 14 8 - - -

2010 – 2011 139 75% 0 0 8 6 - - - -

2011 – 2012 148 76% 0 0 11 5 - - - -

2012 – 2013 161 75% 0 0 14 11 - - - -
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От направената статистическа справка е видно, че броят на отпадналите учени-
ци е намалял, благодарение на екипната работа на учителите в училище, общите цели, 
поставени чрез Програмата „Превенция на отпадането на ромските ученици от учи-
лище“, както и работата на създадените групи за извънкласни дейности. Продължи-
лите образование роми след 8. клас се увеличава, а студентите-роми през изминалата 
учебна година са показател за системната работа на учителския колектив. Промяната 
в нагласите и стереотипите на общността е бавен и дълъг процес и е важно да се зало-
жи на постоянство и спазване на общоприетите правила и закони. Основно училище 
„Васил Левски“, село Караджово, община Садово, област Пловдив, има добри тради-
ции, опит и утвърдени ценности на обучение и възпитание в интеркултурна среда, 
както и самочувствието, че сме модел за етническа толерантност, място, което осигу-
рява позитивна образователна среда и възможност за разгръщане на индивидуалния 
потенциал у всяко дете.

От написаното дотук е видно, че пътищата са начертани, проблемите са осъз-
нати, желанието за промяна е видно. 

И да не забравяме думите на великия мислител и философ Бедреддин Сима-
ви, които, изречени през 14 век, звучат актуално и днес: „Всеки човек трябва да бъде 
напълно свободен и господар на мислите си, и в същото време да уважава мислите и 
вярата на своите съседи“.

Oбразованието и мултикултурният диалог – основа за интеграцията на 
малцинствата в ОУ „Отец Паисий“, село Радомирци, община Червен бряг

Тошко Тодоров, Мариана Тодорова, Бойка Семкова

Европейските общества днес могат да бъдат класифицирани като мултикул-
турни и мултиетнически. Те могат да бъдат мултикултурни поради дългото присъст-
вие на различни културни групи и национални малцинства на тяхна почва или могат 
да са станали такива впоследствие по пътя на имиграцията.

Разнообразието не трябва да бъде схващано като заплаха, а като източник на 
обогатяване.1 То трябва да бъде уважавано и защитавано като основен елемент на 
всяко демократично общество. Всяка демокрация ползва разнообразието от идеи. 
Индивидите трябва да живеят в среда, където имат реален избор. Прилагането на ин-
теграционен подход по отношение на индивидите, които принадлежат към различни 
групи – било национални, етнически, религиозни или езикови – в разбирането им 
като пълноправни елементи на европейските общества означава, че „традиционната“ 
или „доминиращата“ култура приема техните специфични особености и в по-глоба-
лен план – че модерните общества се развиват към множествена идентичност.

Понятията „интеркултурно образование“ и „образователна интеграция“ се 
появиха в научната и медийната лексика в България през първите години на демо-
кратичните промени. Най-напред това се случи във връзка с идеята за използване 

1 Вж. Преамбюл на рамковата конвенция за защита на националните малцинства. Това 
специално е подчертано от Европейския съд за правата на човека в Тимишев срещу русия, 
решение от 13 декември 2005, пар. 56.
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на майчиния език на малцинствата в публичното пространство и с опитите за либе-
рализиране на образователното законодателство в частта за изучаване в училище на 
майчини езици, различни от официалния български2.

Образователната система в България е изправена пред множество дилеми, 
провокирани от мултикултурността. Ние, учителите, сме изправени ежедневно пред 
реални проблеми в реалното общество, които изправят образованието пред много 
труден за прогнозиране на неговия положителен резултат избор. 

Нашият непрекъснат стремеж е образованието и мултикултурният диалог да 
вървят непрекъснато ръка за ръка, тъй като според нас това е основата за интеграци-
ята на малцинствата. Ние, учителите, от ОУ „Отец Паисий“, село Радомирци, се стре-
мим в началният етап на основното образование да помогнем на децата да осъзнаят 
разнообразието и да натрупат опит в групови дейности, изискващи планиране и съ-
трудничество, осъзнаване на общността и преживяване на общите успехи и неуспе-
хи. В основния етап на образованието продължава натрупването на опит в действие 
в група, междугрупови контакти и нарастваща етнокултурна приемственост между 
учениците във връзка с осъзнаването на различията, което води до премахване на 
предразсъдъците и дискриминацията. 

С въвеждането на делегираните бюджети училищата не разполагат с достатъч-
но средства за извънкласни дейности. Учениците нямат достатъчно поле за изява на 
своите възможности. Като цяло се наблюдава тенденция към увеличаване на проти-
вообществените прояви и агресията в училище и на улицата. Родителите изпитват 
безпокойство от неблагоприятното влияние на околната среда върху техните деца. 
Болшинството родители са от категорията „социално слаби“, не разполагат с доста-
тъчно средства за осигуряване участие на децата си в екскурзии или други форми и 
са силно затруднени при организирането на свободното си време. Голяма част от тези 
причини водят и до отпадане на учениците от училище. Не малка част от учениците 
не са напускали родното си място и не познават страната ни.

Поради тези причини ръководството на училището в продължение вече на 
доста години насочва вниманието си към възстановяване, разширяване и обогатя-
ване на извънкласните и извънучилищните дейности и създаване на условия за раз-
витие на потенциала на всяко дете чрез включване в дейности, които да осмислят 
свободното му време, да изграждат колективен дух за принадлежност към спортен 
отбор или клас, да ги мотивират за участие в дейности за промяна към по добро чрез 
занимания с дейности по интереси, за превенция на всички форми на рисково пове-
дение, за преодоляване на проблема с отпадане от училище.

Работата по проекти допринася за привличане на допълнителни средства, за 
да се увеличи броят на желаещите ученици да участват и се включват в разнообра-
зяване на училищния живот, изпълване на извънкласните дейности с реален сми-
съл за учениците, ограничаване на отпадането и насърчаване на посещаваемостта 
на учениците на училище чрез повишаване на мотивацията им за участие в извън-
класни и извънучилищни дейности. Всичко това има важно значение за личностно-
то развитие на учениците от различните етноси, за стимулиране на техните изяви 
и творческа инициатива.

2 Тоцева, Я. Интеркултурно образование и образователна интеграция в българското учи-
лище. –  Стратегии на образователната и научна политика, 2010, № 4.
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Първият проект, свързан с интеграцията на децата и учениците, в който беше 
включено нашето училище като бенефициент, бе проектът „Подкрепа за децата ни“ 
към ГДСФ при МОМН, съфинансиран от ЕС чрез ЕСФ по ОП „Развитие на човеш-
ките ресурси“ 2007 – 2013 г. Водеща организация по проекта бе Дружество „Знание“, 
град Плевен, с партньор Община Червен бряг. Проектът обхващаше общо 4 училища 
от нашата община и се реализира в периода 01.10.2008 – 31.12.2009 г. Общата му стой-
ност бе 86 176,00 лв. 

Имахме включени три целеви групи – ученици, родители и учители, като при под-
бора бяха спазени принципите на прозрачност, равен достъп до дейностите, изявено же-
лание за участие, деца от малцинствата, деца от многодетни и социално слаби семейства.

Четиридесет и един ученици от нашето училище бяха включени в следните спе-
циализирани модулни обучения: 

– 4. клас – „Аз и природата около мен“
– 5. клас – „Аз съм толерантен“
– 6. клас – „Общуването е лесно“
– 7. клас – „Аз и моето бъдеще“ и „Професионално ориентиране и насочване“
Периодично ръководителите анкетираха участниците, за да вземат под внима-

ние техните оценки и препоръки за следващите занятия.
За всички участници в проекта беше осигурено петдневно „Зелено училище“ 

в база за ученически отдих в село Шипково, където учениците имаха занимания по 
теми от специализираните им обучения през годината. Провеждаха се дискусии, 
решаваха се казуси. Организираха се спортни състезания, вечери на училищата, 
запознаване с природни и исторически забележителности. Участието на ученици 
от четирите училища в съвместни дейности допринесе са опознаване и създаване 
на приятелства с други връстници. Немалка част от учениците за първи път напус-
каха населеното място. 

В края на проекта се организира общинско състезание между включените 
училища на тема „Аз съм толерантен“. Състезанието нямаше състезателен характер. 
Целта му бе учениците да демонстрират какво са научили по време на  проведените 
специализирани тематични обучения, да изразят свободно мнението си по зададен 
въпрос.

Десет родители на ученици от нашето училище бяха включени в следните те-
матични обучения: 

– „Толерантни към другите“
– „Ръка за ръка родител и дете“
– „В помощ на учителя“
В рамките на модул „Толерантни към другите“ родителите приеха кодекс и уч-

редиха Клуб „Толерантност“, в който се провеждаха останалите занятия с родителите.
Общо 8 учители взеха участие в следните 6 тематични семинара, по два от все-

ки модул:
– „Превенция на ранно отпадане от училище“
– „Толерантни в учебния процес“
– „Конфликтите в училище“
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При работата и с трите целеви групи бяха използвани интерактивни методи 
на работа. Изнасяха се беседи, провеждаха се дискусии, работеше се в малки групи. 
Учениците изпълняваха практически задачи, работиха по групи по възложена задача. 
Създадоха се условия за свободно изказване на мнение и защита на позиция. При ра-
ботата с групите от 4. клас се акцентира на практическата работа – посещения в отдел 
„Природа“ на Регионалния исторически музей в Плевен, изработване на къщички 
за птици, табла с годишните времена, хербарии и др. При обучението си учителите 
са решавали казуси, изпълнявали са определени роли, защитавали са свои позиции. 
Всяко второ занятие от даден модул започваше с представяне на личен опит по дис-
кутираната тема от екипи учители от отделните училища.

В края на проекта се организира и общинска конференция на тема „Интеркул-
турно образование и възпитание“, където бяха представени постигнатите резултати 
от съвместната работа в четирите учебни заведения с ученици, родители и учители. 
Постигнатите резултати в нашето училище са: 

– Преизпълнение на индикатора за обхват на участниците;
– Изграден 1 клуб „Толерантност“ за работа с родители и деца; 
– Осмислено свободното време на учениците през ваканциите чрез участие в 

„зелено училище“ и запознаване с природни и исторически забележителности;
– 8 учители усвоили нови знания и умения за работа в мултикултурна среда;
– Осигурени технически средства: компютри, принтер, мултифункционално 

устройство, фотоапарат;
– Обогатен библиотечен фонд на училището;
– Подобрени условията за спортуване чрез закупуване на спортни екипи, тенис 

маса, шахове, топки и федербали;
– Учителският колектив беше мотивиран да разработва проекти;
– Учителите придобиха самочувствие и увереност, че могат успешно да използ-

ват съвременни информационни технологии в работата си с учениците.
Вторият проект, свързан с интеграцията на децата и учениците, в който беше 

включено нашето училище като бенефициент, бе проектът „С традициите от ми-
налото вървим напред“ към ГДСФ при МОМН, съфинансиран от ЕС чрез ЕСФ по 
ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2007 – 2013 г., схема „Да направим училището 
привлекателно за младите хора“ BG051PO001-4.2-03. Водеща организация по проек-
та бе Община Червен бряг. Проектът обхващаше общо 5 средищни училища, 1 про-
фесионална гимназия, едно читалище от нашата община и Дружество „Знание“ от 
град Плевен, и се реализира в периода 12.10.2009 – 11.09.2010 г. Общата стойност на 
проекта бе 101 388,04 лв.

Целевата група бяха ученици от различни етноси в общината, като от нашето 
училище бяха включени в извънурочни форми на работа общо 104 ученици от нача-
лен и прогимназиален етап, разпределени според възрастта си в 6 групи – по 2 във 
всяка от клубните дейности:

– „Традиции и ритуали“
– „Спорт, туризъм, здраве“
– „Изкуства“ 
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Занятията се провеждаха в продължение на единадесет месеца. Клуб „Тради-
ции и ритуали“ осъществи събирателска и изследователска дейност, извършваше се 
практическа работа по поставените задачи. Учениците с голям интерес се включваха, 
за тях това вече не беше непознато, някои от тях вече участваха за втори път в извън-
класни дейности, осигурени чрез финансиране на спечелен проект. 

Участниците от клуб „Традиции и ритуали“ посетиха Етнографски комплекс 
„Етъра“, Габрово, в рамките на еднодневна екскурзия. Те се запознаха със старинни 
технологии, оригинални инструменти, наблюдаваха работата на майсторите. Посе-
тиха още и Националния музей на образованието, където се запознаха с музейната 
експозиция, разкриваща историята на българското образование и получиха консул-
тация от специалисти за създаване на училищната сбирки със събраните от тях мате-
риали в рамките на проекта. 

За работата по проекта ни бяха предоставени спортни пособия, реквизити, ма-
териали за кръжочна дейност, техника за комуникации и презентации. 

Постигнатите резултати в нашето училище, са: 
– Проучена, описана и съхранена историята на селището и училището;
– Реализирани 4 ритуала;
– 32 ученици запознати с европейски и национални символи; 
– Създадени и утвърдени училищни символи (химн, емблема); 
– Популяризирани училищни, общински, национални и европейски символи;
– Подобрено физическото състояние и дееспособноста на 36 ученици;
– Развит творчески потенциал на учениците и провокирано желание за участие 

за промяна на живота в тяхното училище.
Осъществените дейности съдействаха за разширяване на извънкласните и из-

вънучилищните форми на обучение, за осмисляне свободното време на учениците. 
Подобри се взаимодействието между ученици и учители. Натрупаните знания и опит 
се прилагаха в бъдещата ни работа. Участието на учениците в различни форми за раз-
витие на техните способности и интереси гарантира формиране у тях положително 
отношение към учебния процес. 

Третият проект, свързан с интеграцията на децата и учениците, в който беше 
включено нашето училище като бенефициент, бе проектът „Зелена светлина за деца-
та ни“, финансиран от Ромския образователен фонд (РОФ) – Будапеща и Центъра за 
образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИ-
ДУЕМ) към МОМН. Водеща организация по проекта бе Община Червен бряг. Проек-
тът обхващаше общо 4 средищни училища и 2 приемни училища от нашата община 
и се реализира в периода 01.10.2011 – 30.06.2012 г. Общата стойност на проекта бе 19 
904,88 лв. В нашето училище 17 ученици бяха обхванати в неформални клубни дей-
ности с интеграционен характер – насочени към успешната им социализация. Учени-
ците усвояваха допълнителни знания и практически умения, отговарящи на тяхната 
възраст за изучаване правилата на движение. С проекта се постигна формиране на 
поведенческа култура на пътя от ранна детска възраст и намаляване риска от пътно-
транспортни произшествия. 

В дискусионни форми по проблемите на толерантността между етносите и вза-
имодействието между деца, родители и учители бяха включени и родители, които 
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като доброволци подпомагаха учителите при организацията и провеждането на дей-
ностите с учениците и при оформяне на площадките по безопасност на движението. 

В рамките на изпълнението на проекта взехме участие и в общинските конкур-
си за снимка и есе „Под слънцето всички сме равни“, като ни представляваха учени-
ците, които се представиха най-добре в проведените вътрешноучилищни конкурси. 

В края на проекта учениците ни се включиха в общинското състезание „На зе-
лено – премини“, където демонстрираха своите усвоени знания и умения в органи-
зираните игри, викторина и демонстрация на майсторско и безопасно управление на 
велосипеди. Учителите от училището взеха участие в общинската кръгла маса, която 
се организира по проекта „Интеркултурно образование и възпитание“, като ръково-
дителят на клуб „Би-бип“ представи в свой доклад извършеното в училището по про-
екта. Беше споделен опит за практическо прилагане на интеркултурното образование 
и възпитание. 

Дооборудването на кабинет и площадка по безопасност на движение подобри 
училищната среда. Участието на деца, родители и педагогически кадри в разнообразни 
дейности за формиране на поведенческа култура и толерантно отношение допринесе за 
подпомагане процеса на интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. 

Постигнатите резултати в нашето, училище са:
– Подобрени условия за обучение на учениците по безопасност на движение по 

пътищата; 
– Създаден 1 клуб „Би-бип“ за допълнителна  работа с учениците по безопас-

ност на движение по пътищата; 
– 17 ученици, предимно от етническите малцинства, получиха допълнителни 

знания и умения по Безопасност на движение по пътищата, формирани бяха пове-
денческа култура на пътя, подпомагащи успешната им социализация;

– Обогати се материално-техническата база с материали за провеждане на 
клубната дейност;

– Намален риск от пътнотранспортни произшествия с децата и учениците;
– Подобрен достъп до качествено образование и обучение на децата от етниче-

ските малцинства. 
Четвъртият проект, свързан с интеграцията на децата и учениците, в който 

беше включено нашето училище, бе проектът „Намаляване отпадането на ромските 
ученици от училище“, в рамките на тригодишна програма, която се реализира от 
Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“, град Велико Търно-
во, с подкрепата на Фондация „Америка за България“. Той се изпълняваше през 
учебната 2012 – 2013 г. и е насочен към превенция на отпадането от училище на 
ромските деца в задължителна за обучение възраст. Базово училище по този проект 
бе СОУ „Христо Смирненски“, град Койнаре. Пилотни училища бяхме ОУ „Христо 
Ботев“, село Чомаковци, ОУ „Христо Ботев“, село Глава, и нашето – ОУ „Отец Паи-
сий“, село Радомирци, всичките от община Червен бряг, област Плевен. Проектните 
дейности бяха насочени така, както е заложено и в самата програма – към разреша-
ване на проблема с големия брой отсъствия, ниския успех в училище, относително 
малкия процент роми, продължаващи своето образование в гимназиалния етап на 
образованието, неучастието на ромски родители в училищния живот и в училищ-
ните структури на управление. 
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В началото на учебната година изработихме своя програма за превенция на от-
падането на ромските ученици от училище. Процентът на ромските ученици в наше-
то училище е 93,52% в начален етап и 75,86% в прогимназиален етап. През измина-
лите учебни години нямаме отпаднали ученици, но имаме ученици, които заминават 
с родителите си в чужбина. В началото на учебната година определихме 11 ученици, 
които бяха застрашени от отпадане и работихме с тях през цялата година. През учеб-
ната година един от тях се премести да учи в друго училище, един беше настанен в 
училище/интернат, а на част от останалите предстоят да се явяват на поправителни 
изпити. Със средства от училището бяха финансирани две групи по СИП „Фолклор 
на етносите в България – ромски фолклор“, една в начален и една в прогимназиа-
лен етап на образование, където бяха обхванати общо около 50 ученици. През цялата 
учебна година те изучаваха фолклора, традициите и ритуалите на различните етноси 
в България. С удоволствие вземаха участие във всяко едно училищно тържество и 
инициатива. През месец март на обменна визита в нашето училище бяха ученици-
те от град Койнаре, където всяко едно от двете училища представи своя програма, 
свързана с обичая Сирни заговезни. Ние пък гостувахме в град Койнаре на празника 
„Хубав ден Великден, дваж по-хубав Гергьовден!“. Участието ни в Десетия юбиле-
ен детски ромски фестивал „Отворено сърце“ се превърна в истинско изживяване 
за учениците, които се представиха със съвременно звучене на песента „Ерделези“ и 
кръшни танци. Всички участници с трепет и вълнение се подготвяха за фестивала. 

В рамките на изпълнението на проекта всички учители от училището премина-
ха обучение за работа в мултикултурна среда и превенция на отпадането от училище 
по следните модули: 

– „Програма за намаляване отпадането на децата от училище“;
– „СИП „Фолклор на етносите-ромски фолклор“;
– „Ромските групи в България през призмата на образователните нагласи и по-

требности“; 
– „Работа с учениците“;
– „Работа с родителите за тяхното активно включване в учебния процес“;
– „Ранни бракове“. 
С привлечените допълнителни средства в училище в резултат на реализирани-

те проекти до момента ние изпълняваме приетата Програма за развитие на малцин-
ствените общности в нашето училище, която е разработена въз основа на Програмата 
за развитие на малцинствените общности в Община Червен бряг, а така също и с 
националната Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от ет-
ническите малцинства. 

Заслужават адмирации училищни политики, които подкрепят съдържанието 
на организационната среда, които уважават разнообразието и практикуват антидис-
криминация. Ние считаме за жизненоважни за успеха на образователните планове и 
програми в нашето училище политиките на разнообразие, които допринасят за съз-
даване на среда, която насърчава зачитането на включването. Ние считаме, че когато 
образованието и мултикултурният диалог вървят ръка за ръка, тогава ще имаме до-
бра основа за интеграция на малцинствата. 

С така представения опит, който имаме в областта на мултикултурния диалог, 
смятаме, че сме направили и много, и малко. Даваме си сметка, че са необходими 
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още много усилия, за да получат учениците сериозна подготовка, за да могат те да 
се реализират пълноценно в условията на социо-културно разнообразие. Екипът 
от учители в училище следим непрекъснато поканите за представяне на проектни 
предложения. Макар до момента да не сме били одобряване по конкурсни процеду-
ри към ЦОИДУЕМ, ние не се отказваме и ще продължим да кандидатстваме с про-
екти, за да можем да съхраняваме културната идентичност и да се предават тради-
циите и обичаите на етносите на учениците, които се обучават в ОУ „Отец Паисий“, 
село Радомирци, община Червен бряг.

Нашето училище – сигурна и надеждна гаранция за привличане 
и задържане на деца от различен етнически произход

Мариета Балникова, Виолетка Дешкова

Ако успеем да предадем на учениците си любовта си към учението,
 естественият резултат ще бъде те да се научат да учат.

Сър Джон Лъбок

Не е важно да знаеш всичко, важното е да знаеш къде да го намериш.
Алберт Айнщайн

Необходимост от интеркултурно образование и възпитание
Основна функция на българското училище е да подготвя подрастващите за тех-

ния социален живот и реализация, като им даде образование, способства за тяхното 
възпитание и спомага за развитието на техните индивидуални способности, таланти 
и личностни дарования. В съвременното българско общество ролята на училището 
като основна образователна институция на държавата става все по-отговорна. Дина-
миката на общественото развитие обуславя сложността на задачите, които стоят пред 
образователната ни система. Поради това, нашето училище трябва да реагира адек-
ватно и да удовлетворява специфичните изисквания на деца с различни културни, 
религиозни, етнически и др. потребности.

В съответствие с държавните образователни изисквания, учебните планове и про-
грами, училището трябва да даде на подрастващите такова образование и възпитание, 
каквото е необходимо и достатъчно. Ето защо, то изпълнява важна обединяваща функ-
ция, като събира под един покрив всички деца, независимо от различията между тях.

Поради малкия си житейски опит, децата са крайно любопитни към различно-
то около тях. За тях цветът на кожата, произходът, различните интереси, не са пред-
поставки за разделение, а тъкмо обратното – в много случаи те са дори обединяващи. 
Децата са много по-толерантни и ако в някакъв по-късен етап на тяхното развитие 
се проявят признаци на нетърпимост към дадена раса, етнос или култура, то това е в 
резултат на влияние на някаква специфична среда. 

Това налага още от най-ранна възраст децата да бъдат възпитавани интеркул-
турно и високонравствено. В този смисъл интеркултурното образование е ключ към 
междуетническа толерантност и разбирателство. То дава възможност за взаимно 
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опознаване на различни етнокултури, за оценяване на техните достойнства и за из-
ползване на положителните им страни в процеса на обучение и възпитание.

Проблемите
Всеизвестен факт е, че една от основните характеристики на традиционното 

ромско семейство е възприемането на мнението на детето като равностойно на мне-
нието на останалите членове на семейството. Поради това, когато детето откаже да 
посещава училище, възрастните приемат това без колебание. Именно затова един от 
подходите за намаляване отпадането на ромските деца от училище трябва да е насочен 
към работа със самите деца и превръщане на училището в атрактивна за тях среда.

Основните проблеми, с които се сблъсква образователната интеграция на деца-
та от различен етнически произход и в частност ромските деца, са конкретизирани в 
програмата за намаляване на отпадането на ромските ученици от училище. На първо 
място това е високият брой на отпадащи и на необхванати от училищната система. 
Други сериозни проблеми са обособяването на училища и паралелки с преобладаващ 
процент ромски ученици (т.нар. сегрегирани) предимно в селата, недотам качествено 
образование в такива училища, ниска успеваемост, водеща до отпадане, нисък про-
цент на учениците, продължаващи в гимназиален етап, неучастие в и незаинтересо-
ваност на родителите от дейността на училището. Сходни ситуации се наблюдават 
в много от градовете с по-малобройно население. Проблемите до голяма степен се 
базират и на така наречените стереотипи, според които на ромите се гледа като на 
хора, създаващи проблеми в обществото, хора с по-нисък умствен потенциал, по-
ради което те не са в състояние да достигнат и покрият държавните образователни 
изисквания, хора, слабо владеещи български език, хора, надарени в музикално отно-
шение, но в същото време с безразлично отношение към училището като държавна 
институция. Разчупването на тези стереотипи по един достоен и толерантен начин и 
най-вече в дух на разбирателство ще превърнат училището в една добре функциони-
раща система, изградена на основата на целенасочена социално-педагогическа дей-
ност, насочена към преодоляването на проблемите, водещи до липсата на мотивация 
и отпадането на деца от училище.

В училището винаги има място за всеки
Основен подход в педагогическата концепция на програмата за превенция на 

отпадане на ромски деца от училище е, че „знанието се постига в споделянето на цен-
ности и култури, в което всеки един ученик може да бъде добър“.

Ръководейки се от педагогическата концепция на програмата, екипът на СОУ „Св. 
св. Кирил и Методий“ в град Златарица е възприел няколко важни принципи и подходи:

1. Всеки ученик е добър в нещо и може да бъде отличник. А като отличник в 
това, в което е добър, той ще направи преход към това, в което обществото изисква 
да бъде добър. Ето защо, трябва да се открие тази област, в която всеки е най-добър.

2. Всеки човек се стреми да постигне това, което се очаква от него. Ако той смя-
та, че не може да успее, защото е от малцинствен произход, то повишаването на не-
говото самосъзнание и гордостта от етническия му произход е важна крачка за фор-
мирането на убеденост, че той може да успее. Всяко дете трябва да бъде убедено, че 
то може да успява. Само така пред него могат да се поставят по-високи цели и задачи.

3. Училището може и трябва да бъде привлекателно за всяко дете. Децата, ро-
дителите им и обществеността в дадено място трябва да се отнасят към училището 
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като към „своя“ институция. Когато в тази институция се организират разнообразни 
СИП, интересни извънкласни и извънучилищни дейности и инициативи, в които са 
ангажирани не само учениците, а и техните близки, а също и представители на мест-
ните общности, и всичко това показва културата на различните ученици, събрани на 
място, което им дава възможност да се развиват и да се забавляват, то това място ще 
бъде желано, любимо, предпочитано. Това място се превръща в „нашето“ училище.

4. Училището може и трябва да бъде добре функционираща система, която 
предлага широк спектър от образователни възможности, които привличат както уче-
ниците, така и техните родители, като се акцентира на равнопоставеното им участие. 
Едновременно с това то подпомага развитието и усъвършенстването на учителите, 
които са основен двигател в процеса на утвърждаване на училището като добра среда 
за интеграция на деца от различен етнически произход.

Нашето училище дава сигурна гаранция за привличането и задържането на де-
цата от различен етнически произход.

Фактите
СОУ „Св. св. Кирил и Методий“ в град Златарица е основано в 1860 г. като 

класно. Днес в него учат, спортуват и играят около 300 ученици от подготвителен до 
дванадесети клас. Те са от различни етнокултурни групи и етноси: българи, българо-
мохамедани, власи, роми, турци, каракачани, мелалии и много деца от смесени бра-
кове. Ежегодно училището завършват много добре подготвени ученици. Практиката 
показва, че през последните пет години, колкото наши ученици са кандидатствали 
във висши учебни заведения, толкова са приети успешно за студенти в престижни 
специалности като право, инженер–програмисти, балканистика, начална педагогика, 
история и цивилизация и много други.

През 2004 г. се ражда идеята училището да стане модел за междуетническа то-
лерантност на сходни по състав училища. Тази идея се възприема от целия колектив 
на училището: ръководство, учители, ученици, помощен и обслужващ персонал, ро-
дители и общественост.

Предпоставки за реализиране на идеята са дългогодишното мирно съществу-
ване на различните етнокултурни групи в общината, готовността на педагозите, по-
ложителното отношение на родителската общност и желанието на учениците.

Стъпки към нейното реализиране са приемане на решение на педагогическия 
съвет, провеждане на обща родителска среща, създаване на училищно настоятелство, 
създаване на ученически парламент, създаване на училищен съвет и приемане на 
вътрешно училищен проект.

Към днешна дата можем с гордост и задоволство от извършената работа да за-
явим, че нашето училище е модел за междуетническа толерантност, който е съвкуп-
ност от положителни практики, дейности и проекти.

Какво мотивира децата всеки ден да изминават с желание пътя от домовете си 
до училище?

Училището е известно в областта с готовността на педагозите всеотдайно да 
дават знания на учениците, изключително високия професионализъм и квалифика-
ция на педагозите, положителното отношение на родителската общност, желанието 
на учениците да се доказват, редица призови места в регионални, национални и меж-
дународни конкурси, олимпиади и състезания.
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Всички в училището имат равен достъп до модерна съвременна база, която 
включва ресурсен училищен център, три компютърни кабинета, кабинети по биоло-
гия, физика и химия, кабинет по рисуване, 11 кабинета по общообразователна подго-
товка, медицински и стоматологични кабинети, добре обзаведени кухня и столова. От 
тази учебна година децата от Подготвителна група прекарват времето си в нов, отго-
варящ на всички изисквания комплекс, включващ спални, занималня, всекидневна, 
офис помещение, санитарни възли, склад и площадка за игри на открито. Обзавежда-
нето и модернизирането е по проект, осъществен със съдействието на доброволка от 
Корпуса на мира. 

Нашето училище дава широко поле за участие в редица междуучилищни сре-
щи с елитни училища от областта и страната, третиращи борбата с наркотиците, ан-
тиспин кампании, измерване температурата на взаимоотношенията в колектива. От 
2012 – 2013 учебна година е открита и функционира ученическа СИСКО академия, в 
която учениците получават умения за работа в и с мрежови системи.

В областта на самоуправлението се осъществяват посещения на ученици в об-
щините Златарица и Велико Търново, посещения на ученическия парламент в Народ-
ното събрание, съвместни заседания на ученическия и общинския парламенти, дни 
на ученическото самоуправление в общината и училище.

Можем да се похвалим и с не малък брой финализирани вече проекти и такива, 
които в момента са в процес на реализация.

От реализираните проекти трябва да споменем:
– Проект „Училищен ресурсен център“ за подпомагане на интегрираното обу-

чение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности.
– Проект „Млад огнеборец“, насочен към ранно професионално ориентиране, 

запознаване на интересуващите се ученици с пожарникарската професия, придо-
биване на умения за боравене с противопожарни средства, усвояване на умения за 
действия при възникване на бедствени ситуации.

– Проект „Млад билкар“, насочен към усвояване на същността на професията 
на биолога – ботаник и агроном, запознаване на учениците с природното богатство 
на растителния фонд на Златаришка община, придобиване на знания за същността 
на различните билки и техните лечебни качества.

– Проект „Училищен музей на етносите“, където учениците се запознават със 
същността на професиите етнограф, етнолог, репортер – журналист, социолог – из-
следовател и анализатор, осмислят приоритетните общочовешки ценности, усвояват 
практически умения за боравене със фото-техника, камера, диктофон, компютър и 
неговите периферни устройства за обработка на текстове, социологически данни, фо-
тоси, видеоматериали и др.

– Проект на ЕИЦ – В. Търново и Община Златарица „Учители в мултикултурна 
среда“. Той даде възможност за обучение на всички учители в училището, за разрабо-
тване на уроци по темата, за разработване на мини проекти, за провеждане на уроци 
по темата. Проектът завърши със защита на V ПКС от дванадесет педагози от учили-
щето и ІV ПКС от други четирима. Ефектът е безспорен и мултиплициращ, тъй като 
същите дванадесет колеги след определения срок защитиха и ІV ПКС, а същевремен-
но новопостъпили педагози се включиха със защита на V ПКС.
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– Проект „Училищен център за извънкласни дейности“ или т.н. Детски център 
„Три в едно – заедно“. Това е извънучилищно звено, в което се реализират разноо-
бразни извънучилищни форми на работа. Посещавайки го, у всяко дете се формира 
родолюбив дух, действена гражданска позиция и стимул за здравословен начин на 
живот чрез непосредствено общуване с природата, запознаване с паметниците на 
културата, участие в дейности от областта на науката, изкуствата, спорта и туризма, 
осигуряване на равнопоставено участие в живота на местната общност, организира-
не на отдиха и свободното време. Образователната и възпитателната работа в дет-
ския център е насочена към всички деца, най-вече към тези, които имат проблеми 
с общуването, деца с хиперактивно поведение, трудности в общуването, бягство от 
дома и от училище, конфликти в семейството, със случаи на подчертано агресивно 
поведение, както и с деца с наложени мерки от Местната комисия.

– Партньорство в проект по Програма „Коменски“ – An open mind for discovery, 
с 3 страни от ЕС, насочен към повишаване мотивацията на учениците за учене и с ос-
новната цел изготвяне на пълен набор от съвременни, ефективни и лесни за прилага-
не методи, за да бъдат привлечени учениците към интердисциплинарно изучаване на 
учебните дисциплини като физика, химия и биология. Проектът е важен за ученици и 
учители, тъй като разкрива различни начини, в които абстрактното понятие за света 
на науката може лесно да бъде приравнено и улеснено за разбиране.

– Проект „Проект за обновление на СОУ „Св. св. Кирил и Методий“, град Зла-
тарица – по-добро училище за нашите деца“, в резултат на който сградата е изцяло 
санирана, подменени са всички врати на класните стаи, навсякъде старият и износен 
паркет е заменен с ламиниран. Ремонтирани са санитарните възли, подменен е еди-
ният от двата котела, както и цялата отоплителна система. Осветлението е ново. Час-
тично е ремонтиран и покривът. Изцяло нова е оградата, шпакловани и боядисани са 
всичките 8500 кв. м стени в училището.

– Проект „С грижа за интеграцията на децата и учениците от етническите мал-
цинства в Община Златарица“, чиято цел е да се подпомогне равният достъп до об-
разование и процесът на интеграция на децата и учениците от етнически малцин-
ства на територията на община Златарица посредством дейности за подобряване на 
вътрешната среда в училището, обучение на учителите за работа в мултикултурна 
среда, съхраняване и развитие на културната идентичност на учениците от етнически 
малцинства.

В процес на реализация са следните проекти:
– Проект „Образование за европейско гражданство“, обхващащ децата и педа-

гозите от Подготвителната група в училището и протичащ в четири модула: Модул 1 
„Образование за европейско гражданство“, Модул 2 „От авторефлексивните ресурси 
към професионализираното педагогическо самопознание“ – мултимедийна презен-
тация, Модул 3 „Изработване на мини проекти“, Модул 4 „Открита практика“.

– Проект „Практически стъпки в гражданството“. Целта на минипроекта е 
учениците да получат практически знания за неща, които не съществуват в учи-
лищните програми. Такива са функциите и ролята на общините и контактите на 
гражданите с тях по различни въпроси; как младият човек да си намери работа; 
какви документи да попълни при кандидатстване за работа; как да напише моти-
вационно писмо; как се провежда интервю за постъпване на работа и много други 
въпроси от това естество.
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– Проект „Намаляване отпадането на ромски деца от училище“ на ЦМЕДТ 
„Амалипе“ – В. Търново, насочен към превенция на отпадането от училище на ром-
ските деца в задължителна за обучение възраст. Дейностите по проекта са насочени 
също така към разрешаване на проблема с големия брой отсъствия, ниския успех в 
училище, относително малкия процент на продължаващите средно образование, не-
участието на родителите в училищния живот и в училищните структури на управле-
ние. Проектът има за цел да доразвие и разшири програмата за въвеждане на интер-
културно образование чрез СИП „Фолклор на етносите в България – ромски фолк-
лор“. Като училище с изграден модел за междуетническа толерантност, СОУ „Св. св. 
Кирил и Методий“ е включено като базово, а пилотни са СОУ „Иван Момчилов“ в 
град Елена и ОУ „Отец Паисий“ в село Майско. 

Като извънкласни и извънучилищни форми на работа се утвърдиха и успешно 
функционират:

– Футболен отбор; 
– Футболен отбор за деца със СОП;
– Отбор по борба;
– Училищен фитнес клуб;
– Клуб по аеробика;
– Отряд „Млад огнеборец“;
– Два мажоретни състава за подрастващи и напреднали;
– Детски фолклорен състав към читалището;
– Фолклорната група за народни обичаи;
– Училищен хор;
– Духов оркестър;
– Състав за съвременни танци;
– Местно подразделение на Български младежки червен кръст;
– Детски център „Три в едно – заедно“, включващ клуб „Млад фермер“, клуб 

„Хоби“ и Хлебна къща „Св. Николай Мирликийски“;
– Група „Фолклор на етносите“.
Всички тези форми на извънкласна и извънучилищна дейност се осъществяват 

в хетерогенни групи, сформирани напълно доброволно от деца от  различен етниче-
ски произход, тъй като СОУ „Св. св. Кирил и Методий“ в град Златарица приема уче-
ници от различни етнокултурни групи и етноси: българи, българомохамедани, власи, 
роми, турци, каракачани, мелалии и много деца от смесени бракове – факт, който вече 
беше споменат.

Нашите изяви:
През 2012 – 2013 учебна година СОУ „Св. св. Кирил и Методий“ в град Злата-

рица се включи в проект „Намаляване на отпадането на ромски ученици от училище“ 
като базово, тъй като са налице добри резултати в работата за намаляване на отпа-
дането на ромските деца от училище и превръщането на училището в благоприят-
на мултикултурна среда. Имаме добри практики за мотивирането и задържането на 
деца от различен етнически произход, имаме дейности, довели до позитивна промяна 
в училищната среда, стремим се да реализираме активна работа с родителите и не 
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само това – имаме желание да се развиваме и променяме. Изработена беше индиви-
дуална програма, с която помогнахме на двете пилотни училища по проекта – СОУ 
„Иван Момчилов“ в град Елена и ОУ „Отец Паисий“ в село Майско – също да израбо-
тят и свои такива, съобразени със специфичната училищна среда и съдържащи ме-
тоди и форми на работа, насочени към задържане на ученици от различен етнически 
произход в класните стаи. 

В проведените срещи за обмяна на опит, а и не само там, учениците ни се изя-
виха с песни, танци, театрална постановка, възстановки на обичаи, изложби и много 
други дейности и инициативи. Така те направиха сравнение за безспорното сходство 
в културното наследство на различните етноси, към които те принадлежат. С учас-
тието си в тези програми и изяви учениците придобиха самочувствие, че те не са из-
лишни и пренебрегвани. Всяко едно дете се включи с това, което му приляга да прави 
най–добре. А в дейностите и инициативите, които бяха изключително интересни и 
атрактивни, имаше място за всички. Ето как станахме съпричастни към:

– Европейски ден на езиците: От 2001 г. ежегодно на 26 септември се празнува 
Европейският ден на езиците в 45 страни членки на Съвета на Европа. Целта е да се 
отбележи езиковото разнообразие на Европа и да се подкрепи владеенето на повече 
чужди езици. Мероприятието имаше за цел да мотивира учениците да учат чужд език 
или да достигнат до по-добро ниво на вече познат. Изучаването на езици помага не 
само в общуването между хората, но също така и в преодоляването на интелектуал-
ните бариери.

– Фестивал „Житената питка“: В град Стражица, на 16.10.2012 г. под мотото 
„Никой не е по-голям от хляба“, децата, обхванати в дейността на Хлебна къща „Св. 
Николай Мирликийски“ към Детски център „Три в едно – заедно“, показаха майстор-
лъка си в месенето и печенето на обредни хлябове и на изключителните „пърленки“, 
стилно подредени на специален щанд под иконата на Св. Богородица, окичена със 
здравец, в знак на почит и уважение към хляба.

– Възстановка под наслов „От перото до информационните технологии“, по повод 
200-годишнината на образователното дело в град Златарица: Атрактивно оживяха кар-
тини от възникването на образователното дело, развитието му по времето на Възражда-
нето, когато навлизат новите методи на обучение, периода след Освобождението, пери-
ода на социализма и настоящето. В „картините“ участваха 35 ученици от 5. до 12. клас.

– Изложба на детско творчество, предшестваща деня на юбилея: Впечатляващи 
маси, от красиви, по-красиви предмети, изработени предимно от екологични матери-
али, табла с пъстроцветни рисунки, показващи неповторим позитивизъм, желание 
и талант, тематично оформени кътове, като централно място беше отредено на Асен 
Разцветников.

– Международен ден на толерантността: Във връзка с отбелязването на деня и 
под мотото „Толерантност означава да се уважаваме“ беше изработен постер, с който 
децата показаха своето отношение към този проблем. Чрез него и с помощта на презен-
тация по темата, те осмислиха какво е толерантност – уважение, приемане, разбиране. 
Посланието беше ясно – независимо къде живее даденият човек, каква религия изпо-
вядва, какъв е цветът на кожата му, има ли някакви увреждания, той иска да сподели с 
другите своя свят, своите съкровени неща. Децата от Златарица направиха кратко пред-
ставяне в залата на РИО в град В. Търново на моменти, пресъздаващи културата и бита 
на местните етноси. Така например ученичка от ромски произход изпълни „Са е рома“, 
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влашкият етнос беше представен с драматизация на приказка „Когато дядо ходел на 
училище“, турската етническа група беше представена с обичая „Шекер байрам“, по-
машкият етнос пресъздаде „Рисуване на булката“, българите изиграха буйна ръченица.

– Ден на християнското семейство: Събрани заедно, като едно голямо семей-
ство, учениците научиха какво точно е посланието на този ден. А то беше предназ-
начено за всяко едно дете и неговото семейство: „Отдайте почит на най-близките си 
хора дори и досега да не сте почитали датата 21 ноември. Кой друг, ако не родителите 
ви, заслужават уважение и благодарност за това, че ви отглеждат и възпитават в 
любов и добродетелност? Кой друг, ако не децата, заслужават топлината и уюта на 
домашното огнище, в което са израснали, без значение, че вече може би са тръгнали 
по свой път? Коя друга институция, ако не семейството, играе основна роля във фор-
мирането на личността, характера и ценностната система на всяко живо същество? 
Благодарете на близките си и на Бог, че ви има!“

– Седмица на „Справяне с тормоза в училище“: Стратегическият, „царският 
път“ за справяне с тормоза и насилието в училище не е борбата с него и различни-
те административни решения и програми, какъвто е досегашният български начин, 
а създаване на богат спектър от позитивни алтернативи за развитие и пренасочва-
не на енергията на подрастващите и тяхното активно включване на всички нива и с 
множество форми във всички програми и инициативи за справяне и превенция на 
тормоза и насилието в училище. Под девиза „Ние сме по-добре без тормоз“ и ние се 
включихме в инициативата с разнообразни игри, които предизвикаха бурни емоции 
и много неподправен смях. Седмицата се превърна в истинско забавление за всички, 
без изключение – от подготвителна група до 12. клас, а също и учителите. 

Празници, ритуали и обичаи, реализирани под девиза „Заедно можем повече“:
– С огромно желание, старание, (не)търпение, вълнение, взаимно подпомагане и 

неоценима помощ от родителите най–вече за набавяне на материали, децата направиха 
интересни сурвакници, с които по–късно сурвакаха за здраве както на Коледа, така и 
при пресъздаването на обичая „Василица“, при празнуването на Ромската нова година.

– Украсяването на класните стаи за Коледа и Нова година се превърна в благо-
родна надпревара за осъществяването на оригинални идеи и решения. Всички бяха 
оценени по достойнство и заслужено възнаградени. 

– Учениците от групата „Фолклор на етносите“ играха, пяха и сурвакаха в Об-
ластната администрация в град В. Търново, по случай Василица. Те показаха, как 
празнуват Ромската нова година в своите семейства. Децата представиха възстановка 
на ромския обичай „Банго Васил“ с характерната новогодишна трапеза, обреди, пес-
ни и танци. Колоритният спектакъл завърши със сурвакане за здраве. Преди това, 
възстановката видяха гостите от двете пилотни училища, по време на работна среща 
в град Златарица. Поради огромния интерес, децата играха трети път пред своите 
съученици, родители и обществеността на град Златарица.

– За първи път в училището беше направена възстановка на една хубава бъл-
гарска традиция – Бабинден. „Героините“ бяха чудесни – с много емоции и завладя-
ващо настроение.

– Няколко дни преди Първи март училището грейна в бяло и червено. Към 
традиционните цветове умело беше добавен и зеленият. Общоучилищната изложба 
на мартеници имаше ясно изразена символика с цветовете и като цветове на държав-
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ното знаме и с посланието за здраве и късмет на хората от всички етноси, живеещи 
в Родината ни.

– Децата от Подготвителна група заедно със своите учителки подготвиха и пред-
ставиха обичая Лазаруване. Малките лазарки пяха, играха и наричаха за здраве и бере-
кет в училището, Общината, читалището, дома за стари хора и други обществени места 
в град Златарица. Самите те получиха благословията на свещеника в местната църква.

– Ден на майчиния език: Инициатива, която във връзка с Международния ден 
на майчиния език и с цел насърчаване на езиковото и културното многообразие и 
многоезичието, събра отново заедно учениците и техните родители, за да научат по-
вече за важността на този ден и да се насладят на танците, да запеят заедно песните, 
изпълнени на български, ромски, турски и влашки. Към всичко това децата демон-
стрираха своите знания и показаха завидни умения и по английски език. Това прово-
кира някои хора от публиката да се замислят дали да не започнат да изучават езика. 
Така направихме още една, сигурна стъпка към укрепване на солидарността въз осно-
ва на разбирателство, толерантност и диалог.

– Седмицата на детската книга отведе ученици и учители в библиотеката на чи-
талището. След запознаването на децата с книжния фонд на библиотеката, предста-
вянето на известни детски писатели и техни произведения от служителите, последва 
конкурс за най–добър четец. Добрата техника на четене донесе заслужени грамоти на 
тези, които успяха да се включат в определеното за това време. Желаещи не липсваха. 
Освен, че са добри в четенето, учениците показаха и завидни познания за автори и 
заглавия на произведения.

– Кулинарното пътешествие на децата от Хлебната къща в Златарица: Децата 
от Хлебната къща „Св. Николай Мирликийски“ към Детски център „Три в едно – за-
едно“ направиха истинско кулинарно пътешествие, с което те се докоснаха до етни-
ческите кулинарни традиции на българи, роми, турци, помаци и власи. То започна с 
месене и печене на хляб първо в детския център. Веднага след това те се докоснаха до 
турската кухня и видяха как се правят сачени питки. В ромската махала се приготвя 
традиционна за ромите гозба – патешки фенер със зеймилек (змийска хурка, невич). 
Освен Банго Васил ромите почитат и Петльовден. Ако в ромската къща има мом-
че, се коли петел, а за момиче се приготвят тиганички. Затова в друга ромска къща 
кулинарните пътешественици опитаха тиганички. Във влашката къща традиционни 
ястия са мамалига, чорба от пищидялки (кервел, шушан, див керевиз), лобода, щир. 
Мамалигата е ястие, което вече не се яде във влашките къщи. Но децата я харесаха и 
с домашно приготвен рачел. Подобно на тиганичките в ромската къща  в българския 
дом може да се закуси с традиционно вкусните мекици. А финалът на пътешествието 
беше при едно трудолюбиво помашко семейство, където изкушението беше родопски 
клин. Да се запазят местните традиции и уникалният вкус на екологичната храна – 
на това се учат и децата от Златарица в Хлебната къща, която е и член на световната 
верига за здравословно хранене SLOW FOOD.

– Ден на космонавтиката: Под надслов „Добре дошли в необятния свят на кос-
моса“ учениците развихриха своите фантазии и сътвориха макети на Слънчевата 
система, на космически кораби, нарисуваха своите представи за Вселената, достиг-
наха до непознати планети, установиха контакти с чужд разум. А по-непросветените 
или просто позабравили дадени факти, узнаха и си спомниха за първите стъпки на 
първите хора в овладяването на необятния Космос.
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– Етнофест „Различни, но заедно“: В края на месец април СОУ „Св. св. Кирил и 
Методий“, град Златарица, СОУ „Иван Момчилов“, град Елена и ОУ „Отец Паисий“, 
село Майско, проведоха заключителната среща по Проект „Намаление отсъствията на 
ромски ученици от училище“ на ЦМЕДТ „Амалипе“, град В. Търново. На концерта, 
който изнесоха учениците от СОУ „Св. св. Кирил и Методий“, град Златарица, при-
съства Регионалният координатор за Северен централен регион г-жа Йонка Данова. 
Етнофест „Различни, но заедно“ повече от един час огласяше сцената на читалището 
със песни, танци, обичаи и ритуали, които различните етноси изпълняват по време на 
един от най–общите за тях празници – Гергьовден. От векове по нашите земи българи, 
роми и турци празнуват 6 май. На този ден българите почитат Свети Георги, покрови-
тел на овчарите и стадата. За ромското население празникът Едерлези отбелязва нача-
лото на лятото. На същия ден турското население почита Хъдър и Илиаз, покровите-
ли на животните и плодородието. Миниспектакълът „Гергьовденски ритми“ успя по 
безспорен начин да внуши на публиката светли мисли за пролет, за живот, за красота, 
за любов, за песни и танци, за буйни гергьовденски ритми. Финалът беше хорото, на 
което се хванаха и играха рамо до рамо заедно децата от различните етноси, облечени 
в характерните за тях облекла, но обединени в най-емблематичното българско хоро. 

– Фестивалът „Отворено сърце“: С придобитото самочувствие, базирано на 
удовлетворението от положения труд и с хъс за още изяви, изразени в думите „кога 
ще пеем пак?“ групата „Фолклор на етносите“ излезе на сцената на Десетия юбилеен 
международен ромски фестивал „Отворено сърце“. Стилни, красиви, съдържателни, 
артистични, децата показаха не само умения и талант, но и характер. Защото волята и 
желанието за изява се оказаха по-силни от бурята и вятъра. Денят беше пренаситен с 
много емоции, смях, веселие за хора с „отворени сърца“. Напълно обяснима еуфория, 
породена от ясното осмисляне на всичко, постигнато с усилие и много труд, защото 
„заедно можем повече“. 

Резултатите
Децата винаги могат повече и най-вече, когато срещат разбиране и получават 

нужната подкрепа от приятели, съученици, родители, институции. Едно от местата, 
където може да се подкрепи всяка една инициатива, дейност и изява е създаденият от 
месец септември 2012 г. профил и група на СОУ „Св. св. Кирил и Методий“ в социал-
ната мрежа Фейсбук с не малък брой приятели. Тук всяко едно щракане върху „харес-
вам“ означава признание. Получавайки това признание и адмирации за свършеното, 
за положения труд и усилията, децата стават по-отговорни. 

Като доказателство може да се изтъкне фактът, че подготовката за фестивала 
„Отворено сърце“ се извърши основно в дни, когато учебната година беше приклю-
чила за повечето участници. Независимо от това, те идваха много по-рано от обя-
вения начален час за репетиции. А през учебната година бързаха да се подготвят за 
следващия ден, за да могат да се включат в подготовката на дейностите, инициативи-
те и мероприятията, представени в настоящия доклад. Всички приключиха успешно 
учебната година при незначителен брой безпричинни отсъствия. Родителите започ-
наха да проявяват активност и заинтересованост към изявите на своите деца.

Налице е и желание да помагат. Налице са и стабилни мултикултурни взаимо-
отношения. Изявите, обхващащи всички деца, представители на различни етноси, 
направиха стабилна крачка в тяхното успешно социализиране, в подобряването на 
езиковите, интеркултурни, комуникационни и социални компетенции. Много деца 
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просто „излязоха от черупките си“, превърнаха се от пасивни зрители в активни 
действащи лица, чиито изяви са мотивирани от желанието и са ръководени от изра-
зите „мога да направя“ и „трябва да покажа“. 

Точно това е ключът към позитивната нагласа за учене и съзнателното и отго-
ворно отношение към училището и учебно-възпитателния процес в него. За постига-
нето на този резултат са изисква достатъчно време, твърда воля, огромно търпение, 
вяра и доверие в учениците. 

В заключение на всичко казано смятаме, че успеем ли да предадем на учениците 
нашата любов към учението и те я споделят, те ще се научат да учат. А дори да не знаят 
всичко, важното е да знаят къде да го намерят, да бъдат на точното място. Нашето 
училище, СОУ „Св. св. Кирил и Методий“ в град Златарица е мястото, което дава 
сигурна и надеждна гаранция за привличането и задържането на децата от различен 
етнически произход.

Училището – пъстър свят на моите мечти
Даниела Цоньовска, Стела Цоньовска,Теменужка Костовска

Филмът „Училището – пъстър свят на моите мечти“, е добра практика по Про-
грама „Намаляване на отпадането на ромските ученици от училище“ в СОУ „Христо 
Смирненски“, град Койнаре, като базово училище и ОУ „Христо Ботев“, село Глава, 
ОУ „Христо Ботев“, село Чомаковци, и ОУ „Отец Паисий“, село Радомирци, като пи-
лотни училища. Филмът отразява двугодишната съвместна работа на ученици, учи-
тели и родители от базовото и пилотните училища. 

През юни 2011 г. СОУ „Христо Смирненски“, по настояване на г-жа Албена 
Тотева – началник на Регионален инспекторат, град Плевен, кандидатства за базо-
во училище по Програма „Намаляване на отпадането на ромските ученици от учи-
лище“. Изискването към всяко базово училище бе да има пилотни училища. В тази 
връзка поканих: г-жа Маринела Вълчанова – директор на ОУ „Христо Ботев“, село 
Чомаковци и г-н Валентин Въчински – директор на ОУ „Христо Ботев“, село Глава. 
Благодарение на тяхното съдействие училището ни беше одобрено като базово. Към 
всяко пилотно училище бяха разпределени двама базови учители, които помагаха 
на колегите да работят по Програмата. Също така бяха сформирани пет групи СИП 
„Фолклор на етносите в България – ромски фолклор“. Работата в групите беше на-
сочена към учениците, застрашени от отпадане. Те с удоволствие получаваха знания 
и се забавляваха, драматизирайки приказки на етносите. С много любов учениците 
изработваха предмети и рисуваха картини, подреждаха и оформяха кътове. По този 
начин създадохме музейна сбирка на етносите, която разположихме в учебна стая, 
наречена „Стая на етносите“. През септември 2011 г. училището спечели проект „Ут-
върждаване културното многообразие на етническите малцинства като обща цен-
ност“ към ЦОИДУЕМ, град София, който беше на стойност 12 000 лв. Разбира се, не 
бихме се справили без нашите приятели от Център „Амалипе“ и партньорите ни от 
пилотните училища. Благодарение на средствата, получени от този проект, успяхме 
да дооборудваме „Стаята на етносите“ със съвременни технологии. „Стаята на етно-
сите“ е единствената в региона и това е едно от най-големите ни постижения. 
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През ноември 2011 г. в СОУ „Христо Смирненски“ се проведе отчетно-изборно 
събрание на действащото училищно настоятелство. В новия съвет на настоятелите 
бяха включените и представители от ромски произход. При всяка дейност, реализи-
рана по проектите, училищното настоятелство предоставяше финансови средства за 
украса, награди и кетъринг. По идея на учителите по физическо възпитание и спорт 
и доброто представяне на учениците ни на регионални и национални спортни със-
тезания години наред, създадохме вътрешно училищен проект за изграждане и обо-
рудване на фитнес зала. Ремонтът и закупуването на уредите беше финансирано от 
училищното настоятелство. На откриването й присъстваха представители на местна-
та и общинската власт. Предполагам, че сме единственото училище, което разполага 
с такава зала. 

От 2008 г. в училището има сформиран ученически парламент. По традиция 
всяка година има ден на ученическо самоуправление, в който учениците замест-
ват своите учители. След приключването на учебните занятия „учителите“ правят 
анализ на работата си и отправят предложение към директора за подобряване ка-
чеството на учебно-възпитателния процес. Новата дейност, свързана с ученическия 
парламент, бе определяне на ученици ментори, които да работят с децата, застраше-
ни от отпадане. 

През ноември 2011 г. и март 2012 г. бяха проведени обучения на родители и 
учители за работа в мултикултурна среда. Проведените 4 дискусии предоставиха 
знания и умения за толерантност във взаимоотношенията между представители на 
различните етнически групи. Създаде се нагласа у педагогическите колективи да раз-
работват проекти за удовлетворяване потребностите на ученици, родители и учите-
ли от прилагане на нови форми на работа. Повиши се мотивацията на родителите 
от етническите малцинства за интегриране на децата им в образователната система, 
включването им като помощници на учителите за проучване, предаване, пресъздава-
не и съхраняване обичаите и традициите на различните етноси. 

Голямо предимство бе сформирането на 5 групи по проект за ограмотяване на 
възрастни – „Нов шанс за успех“. Участниците (родители или настойници) в обучени-
ето бяха „доведени“ в училище – много близо до учителите. По този начин, те можеха 
да се информират своевременно за отсъствията и оценките на своите деца. Контактът 
учител–родител бе ежедневен.

Представянето на традициите и обичаите на различните етноси бе невъзможно 
без участието и подкрепата на родителите. За целта при стартирането на Програмата 
бяха организирани родителски срещи по класове, на които сформирахме родителски 
клуб. Родителският клуб подпомагаше работата на учителите и учениците за предста-
вянето на различните традиции и обичаи пред публика. 

Най-атрактивно беше тържественото отбелязване на Коледа през декември 
2011 г. от групите по СИП „Фолклор на етносите“. Това беше и първото ни съвместно 
тържество с представители на трите училища, проведено в град Койнаре. Учениците 
и учителите бяха много ентусиазирани, защото за първи път се провеждаше нещо 
различно от ежедневните занятия. Всички участници демонстрираха получените зна-
ния и умения в СИП „Фолклор на етносите в България – ромски фолклор“. Ентуси-
азмът се прехвърли и на родителите, които взеха участие при изработването на кос-
тюми и приготвянето на традиционни ястия. След приключването на тържеството, 
участниците и техните преподаватели, бяха наградени. 
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През януари 2012 г. училището ни беше домакин на съвместно тържество по 
случай Ромската нова година – Василица. Всички научихме историята за Банго Ва-
силий. Най-атрактивни бяха танцьорките от село Глава. На трапезата имаше печена 
гъска, питка и всякакви други традиционни ястия. 

На 4 април 2012 г. СОУ „Христо Смирненски“ и неговите партньори организи-
раха и проведоха тържествен концерт за отбелязване на международния ден на ро-
мите. Празникът премина под надслов „Изгревът е един за всички“. Всяка от групите 
беше подготвила интересни и подходящи за случая номера. Имаше драматизация на 
притчата за „Спуканите стомни“, много скечове и танци.

Народният обичай Лазаровден беше отбелязан от момичетата от СИП „Фолк-
лор на етносите“. Те пяха и благославяха домовете на стопаните за здраве и берекет 
през годината. В края на обиколката си момичетата пуснаха своите венчета в реката. 

Благодарение на средствата, получени по проектите, бяха закупени национал-
ни и ромски носии, и костюми за модерни танци, които учениците обличат с удо-
волствие. Придобивка е ромската и българска литература за традициите и обичаите 
на различните етноси. 

Завършекът на дейностите бе участието ни във фестивала „Отворено сърце“, 
проведен в град Велико Търново на 9 и 10 юни 2012 г. Учениците бяха очаровани от 
представеното тържество и завързаха нови запознанства с представители на всички 
училища, работещи по Програмата. 

През юни 2012 г., удовлетворени от работата през изминалата учебна година, 
се заехме с разработката на проект към ОП „Развитие на човешките ресурси“ Схема 
4.1.05 „Образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства“ с 
наименование „Учим и творим заедно“. Естествено разработването на проекта беше 
подкрепено от приятелите ни от Център „Амалипе“. Голяма радост предизвика пуб-
ликуването ни в списъка на одобрените проекти на 28 февруари 2013 г.

През учебната 2012 – 2013 г. за втора година СОУ „Христо Смирненски“ осъ-
ществява дейности по Програма „Намаляване на отпадането на ромските ученици 
от училище“. Поради предизвикания интерес към СИП „Фолклор на етносите“ в 
нашето училище бяха сформирани 3 групи. Интересно бе присъединяването на 
ОУ „Отец Паисий“, село Радомирци, като пилотно училище. През учебната 2012 – 
2013 г. между базовото и пилотните училища трябваше да се осъществят 4 обменни 
визити.

Първата обменна визита се проведе на 22 декември 2012 г. в село Чомаковци, 
където бяха представени обичаите Коледуване и Сурвакане. 

За втора година отбелязваме ромския празник Василица. На 14 януари 2013 г. 
ученици от СИП „Фолклор на етносите в България – ромски фолклор“ посетиха 
кмета на Община Червен бряг, областния управител на област Плевен и началника 
на РИО-Плевен. Учениците благословиха и сурвакаха за здраве и берекет предста-
вителите на различните институции. Същия ден посетихме и нашите партньори от 
ОУ „Христо Ботев“, село Чомаковци, за да отбележим Ромската нова година. Всички 
бяхме приятно изненадани от присъствието на нашия регионален координатор от 
„Амалипе“ – г-жа Йонка Данова. Съвместното тържество донесе много настроение 
и положителни емоции у всички присъстващи ученици, учители и родители. Всич-
ки участници бяха наградени. Нашето училище бе гост и на съвместно тържество с 
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пилотното училище от село Глава. Възпитаниците им представиха драматизация на 
приказката за Банго Василий, а нашите ученици от 6.а клас забавляваха публиката с 
невероятни ромски танци. Участниците получиха подаръци и много лакомства от 
директорите на двете училища.

В училището отбелязахме 1 март, като в часовете по СИП бяха изработени мар-
теници и беше подредена изложба във фоайето на училището. Учениците ментори в 
национална носия обиколиха фирми и институции, за да раздават мартеници.

Третата обменна визита бе проведена при нашите приятели от село Радомирци. 
Пресъздаване на обичая „Сирни Заговезни“ – съвместно тържество пред ученици 
и родители. Гости на тържеството бяха: кметът на село Радомирци и регионалният 
координатор, присъстваха и представители на местните медии. Всички гости бяха 
посрещнати от г-н Тодоров на входа с китка здравец и получиха подарък химикалка. 
Директорите – г-жа Даниела Цоньовска и г-н Тошко Тодоров поздравиха участни-
ците за отличното им представяне на празника и връчиха награди и грамоти. За из-
проводяк любезните домакини бяха подредили богата трапеза и всички ученици и 
учители се почерпиха. 

Вдъхновени от обучението на директорите, което се проведе в село Лесидрен, 
с г-н Тодоров решихме да проведем съвместно обучение на двата педагогически ко-
лектива. На 6 и 7 април учителите от двете училища се обучаваха за работа в мул-
тикултурна среда. Вечерта на 6 април всички заедно се веселихме. Надявам се тази 
инициатива да е поставила началото на много други такива.

По традиция на 8 април беше отбелязан международния ден на ромите в град 
Койнаре. На тържеството присъстваха кметът на град Койнаре, общински съветни-
ци, регионалният координатор, директорът на ОУ „Отец Пайсии“, село Радомирци, 
и много родители и ученици. В сценария бяха включени притчи за ромите и мно-
го песни танци. Голямата изненада беше провеждането на тържеството в диско клуб 
„Инсомния“. След доброто представяне учениците получиха лакомства и два часа за-
бавления в дискотеката.

Пресъздаване на обичая Гергьовден – тържествено пред ученици и родители, 
бе финалната четвърта обменна визита между СОУ „Христо Смирненски“, град Кой-
наре, ОУ „Христо Ботев“, село Глава, ОУ „Христо Ботев“, село Чомаковци, и ОУ „Отец 
Паисий“, село Радомирци. 

По предварително изготвен и съгласуван сценарий заключителната визита се 
проведе в базовото училище „Христо Смирненски“. Бяха поканени: кметът на град 
Койнаре, регионалният координатор, директори и учители от пилотните училища, 
родители и регионална медия. Всяко училище се представи със собствена програма. 
Учениците от СОУ „Христо Смирненски“ закриха гергьовския събор, продължил три 
часа в новия парк, който се намира на центъра на град Койнаре. Атракция бе учас-
тието на духовата музика, под чиито ритми се виха кръшни хора. След празничната 
програма всички ученици бяха почерпени с лакомства. Учителите и гостите посетиха 
обновената стая на етносите. Бяхме подредили празнична трапеза с традиционни яс-
тия, характерни за Гергьовден – прясно сирене, погача, печено агнешко месо и много 
други кулинарни произведения на колегите от базовото училище. Хапвайки от вку-
сотиите, обсъдихме съвместната работа през изтеклата година и правихме планове 
за следващата. 
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Обменните визити се оказаха полезни, защото децата завързаха нови запознан-
ства, а учителите обмениха опит. 

С участието на учениците на ромския фестивал „Отворено сърце“, който се 
проведе в град Велико Търново се приключи работа ни по проекта. Голямо пости-
жение бе пътуването, уредено от директорите на базовото и пилотните училища, до 
град Велико Търново. Имаше представители от всяко училище, които взеха активно 
участие във фестивала. Танцьорките от 6а клас, на СОУ „Христо Смирненски“, град 
Койнаре, с ръководител Пенка Белякова се представиха много добре и заслужено по-
лучиха наградата от фестивала. 

Благодарение на съвместната работа между училищата, подкрепена от любез-
ното съдействие на представителите от ЦМЕДТ „Амалипе“, град Велико Търново, ус-
пяхме да постигнем следните резултати:

1. Ангажиране на децата от училище в допълнителни дейности със значими за 
тях изяви.

2. Създадени условия за развитие на творчески потенциал на всеки ученик. 
3. Подобрено общуване с деца от различни възрасти в мултикултурна среда. 
4. Развита толерантност във взаимоотношенията учител–ученик–родител–об-

щество в един образователен процес.
5. Гарантирана възможност за достъп и равен старт до качествено образование 

и работа със съвременни материали и консумативи в интерактивна среда. 
Извънкласната и извънучилищната дейност имат важно значение за развитие-

то на децата. 
Времето ни изисква качества на личността като: отговорност, толерантност и 

себеуважение, които откриваме изучавайки традициите и ритуалите на етносите в 
България.

Двугодишната ни работа с приятелите от „Амалипе“ ни разкри нови възмож-
ности.

Благодарение на тях обменихме добри практики с училищата от нашия регион, 
областта и страната.

Различията между хората е ценност, която  трябва да се възпитава и развива.
И, както е казал Конфуций:

Ако мислиш за 1 година напред, посей ориз, 
ако мислиш за 10 години напред, засади дърво,

а ако мислиш за 100 години напред – 
образовай детето си!
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Дейности и инициативи за ограничаване отпадането на ромските деца 
от училище в ОУ„Любен Каравелов“, град Пещера

Дафинка Самарджиева

Визия
ОУ „Любен Каравелов“ е училище на територията на град Пещера. По тра-

диция училището ни приема ученици от два ромски квартала – „Едиверен“ и „Лу-
ковица“ и ученици от ромски произход, завършили начално образование в други 
училища в града. В училището се обучават около 370 ученици от 1. до 8. клас, които 
са разпределени в 16 паралелки. За по-голяма част от учениците майчин език е тур-
ски, една малка част говорят на ромски. В семействата се говори на турски, гледа 
се турска телевизия и децата постъпват в училище слабо владеещи български език. 
Много от родителите са неграмотни, образованието не е приоритет за тях, което 
води до незаинтересованост към училището и учебния процес. Много от семейства-
та търсят препитание в чужбина или из различни сезонни обекти на територията на 
страната. Това е предпоставка за честото напускане на училище от децата, премест-
ване в друго населено място, смяна на училища, а не рядко и напускане на училище 
без уведомяване на ръководството. 

Друг проблем, който стои пред образователната система са ранните бракове. 
Почти всяка година имаме момичета на 14–15 годишна възраст, понякога дори 12–13 
годишни, които биват задомявани и спират да посещават училище. От всичко това 
произтичат и проблемите със задържането на децата в училище, ранното им отпадане 
от образователната сфера и търсене от нас педагозите на начини за преодоляване на 
тези проблеми.

Ученически парламент
С всяка изминала година ние търсим нови методи и подходи за привлича-

не и задържане на учениците в училище. През учебната 2011 – 2012 г. решихме да 
създадем ученически парламент. Целите, които си поставихме при създаването на 
ученическия клуб са:

1. Да открием областта, в която даден ученик е добър, и да му дадем шанс да 
изяви своите таланти. 

2. С помощта на учениците да направим училището привлекателно място и да 
предизвикаме  интереса им към учебния процес.

3. Да създадем толерантна среда, която ученикът да почувства като своя, в 
която може да открие своето място и да покаже толерантност към останалите. 

4. Възлагайки по-големи отговорности на учениците да ги направим съпри-
частни към училищния живот и да предизвикаме активното им участие в училищни 
и извънучилищни мероприятия.

Още в началото на учебната година проведохме анкета сред учениците, за да 
проверим какви са техните нагласи и какво би ги мотивирало да бъдат по-активни и 
да участват с интерес в училищния живот. След като се отсяха нереалните желания, 
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се спряхме на това, че децата искат да има повече спортни изяви, походи, екскур-
зии и други съвместни мероприятия с родителите, да излизат извън територията на 
училището и да се срещат с други деца. 

За да създадем ученически актив се допитахме до класните ръководители и те 
ни подадоха имена на ученици, които редовно посещават училище и показват отго-
ворно отношение към поставените им задачи. На практика се получи така, че в про-
цеса на работа се налагаше да променяме състава на актива, тъй като някои ученици 
се държаха безотговорно, не се включваха в мероприятията и не се приобщиха към 
екипната ни работа. С течение на времето на тяхно място се появяваха други, които с 
желание се включваха и подпомагаха дейността на актива. Тогава решихме да вклю-
чим освен ученици, показващи добри резултати и отговорно отношение, и такива, 
които изпитват затруднения, допускат неизвинени отсъствия, но по една или друга 
причина се ползват с авторитет сред съучениците си, така наречените „лоши момче-
та“. Целта ни беше да ги мотивираме и приобщим към училищния живот. 

Случи се така, че със започването на учебната година и паралелно със съз-
даването на ученическия актив, в Пещера се създаде Център за развитие на общ-
ността (ЦРО), по инициатива и с финансова подкрепа на ЦМДЕТ „Амалипе“. Една 
от дейностите на ЦРО – Пещера включва работа с институциите и подпомагане на 
училищата в издирване и прибиране на ученици, застрашени от отпадане. Също 
така и работа с общността, което включва работа с родителите на нашите ученици, 
провеждане на информационни кампании и здравни беседи. Вмъквам тази инфор-
мация, тъй като с двете независещи една от друга инициативи, създаването на уче-
нически парламент в нашето училище и създаването на ЦРО – Пещера, на практика 
стартира нашата съвместна работа и ние започнахме да провеждаме срещи и меро-
приятия заедно. 

През първата година от създаването на ученическия парламент проведохме 
редица инициативи. Изготвихме план за работа на актива, но през годината включ-
вахме и други дейности, идеята за които се раждаше буквално в движение. Започ-
нахме с велопоход до местността Грамадите, която се намира близо до града. Това 
ентусиазира децата и те започнаха да дават предложения и за други извънучилищни 
мероприятия. В почивните дни провеждахме спортни срещи между бащи и синове. 
На първата волейболна среща децата победиха, което подтикна родителите да искат 
реванш и така неусетно се въведоха традиционни спортни срещи в почивните дни. 
Играехме волейбол, баскетбол, футбол и имаше поводи за дълги разговори кой как 
се е представил и какво още могат да направят при следваща среща. 

Майките се радваха на успехите на децата си, но възникна и въпроса „Защо за 
бащите има мероприятия, а за нас няма?“. Така се роди идеята да направим „Вечер 
на кулинарното изкуство“, като свържем мероприятието с наближаващите Коледни 
празници. Майките предложиха да приготвят вкъщи кулинарни изненади за децата, 
а ние с децата да приготвим нещо, с което да посрещнем майките. Ученици и учители 
се включиха в трескави приготовления, приготвяха се сандвичи, салати, плодови де-
серти, всеки даваше предложения за украси и подредби на изложбата и в резултат се 
получи прекрасна кулинарна изложба, с която бихме могли да участваме в конкурс. 
Майките донесоха своите домашно приготвени изкушения – баници, баклави, торти, 
сърми, кексове, реванета, татлии и се състоя една незабравима празнична вечер, на 
която всички бяха доволни и щастливи.
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Подготвяхме кратки тържества, с които поздравявахме институциите в града 
по случай Василица, Бабин ден, 8 март.

Идеите за мероприятия се раждаха спонтанно и след като ги обсъждахме и 
преценяхме възможно ли е да се осъществят, повечето от тях реализирахме. Про-
веждахме походи, съчетани с интересни игри и надпявания, рецитиране, надиграва-
не, което зареждаше децата с много позитивизъм и желание за изяви.

По случай 8 април – Международния ден на ромите проведохме с децата от 
актива информационна кампания. Първоначално разпечатахме материали и запоз-
нахме учениците от актива със същността на събитието. В часа на класа те от своя 
страна запознаха останалите ученици. На 8 април раздавахме брошури на хората 
от града, като децата обясняваха какъв ден е и защо се отбелязва 8 април. Облечени 
в бели тениски и раздавайки цветни брошури, те привлякоха вниманието на ми-
нувачите и събитието се посрещна с положителен отзвук в града. Децата получиха 
поздрав и пожелания за бъдещи подобни изяви лично от кмета на Общината.  Това 
се отрази благоприятно и върху останалите ученици, които не са включени в парла-
мента. Започнаха да изявяват желание също да се включат в работата на актива и да 
участват в подобни масови мероприятия.

За активно работещите ученици организирахме екскурзия до град София и 
посетихме сградата на Народното събрание, храм-паметника „Александър Невски“ 
и Природонаучния музей. Това вълнуващо преживяване дълго се разказваше от 
участниците и даде стимул на останалите да бъдат активни през следващата учебна 
година, за да бъдат включени в подобни инициативи. 

По традиция при настъпване на Гергьовденските празници – Едерлез, хората от 
двата ромски квартала в Пещера посещават местността Водата, като свързват праз-
ничния ритуал с легенда, която се предава от уста на уста. Решихме да посетим мест-
ността заедно, родители, ученици, учители, общностни модератори и сред природата 
да извършим ритуалите, съпътстващи всеобщия празник. Това събитие сплоти деца, 
родители и учители. Пристигайки до красив водопад и скала под него, чухме разказа 
на възрастна жена за местността и значението и за хората от общността. Наляхме си 
от лековитата вода, на слънчева поляна извършихме обреда „Наричания“, за който 
момичетата се бяха подготвили предварително. Много смях, ентусиазъм и активност 
имаше на този ден и решихме това да се превърне в традиция и всяка година на Гер-
гьовден – Едерлез да провеждаме съвместно посещения до местността.

През 2012 – 2013 учебна година вече имахме опит за работа с актива. В нача-
лото на годината изготвихме Правилник на училищния парламент, Етичен кодекс и 
Календарен план с дейности, като през годината го актуализирахме и допълвахме. 
Проведохме няколко информационни кампании: „Ден на европейските езици“, „Ден 
на толерантността“, 8 април – Международен ден на ромите. Учениците се включваха 
активно при изготвяне на покани за родителски лектории, подготовка на училищни 
тържества и спортни срещи, походи и поздрави към институциите в града при отбе-
лязване на празници. 

Тъй като включвахме в кампаниите деца от началните класове и те показаха 
отговорно отношение, решихме да включим част от тях в ученическия парламент. 
Идеята бе децата постепенно да свикнат с работата на актива, да приемат отговор-
ността и преминавайки в следващ клас, да бъдат достойни заместници на ученици-
те, които вече са завършили 8. клас и са напуснали училището ни. 
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Въведохме инициативата „Връстници помагат на връстници“. Деца, които ре-
довно посещават училище и показват отговорно отношение към учебния процес, 
включват се в училищни и извънучилищни дейности, да помагат на ученици, които 
срещат затруднения в усвояване на материала. Учениците наставници поеха ангажи-
мент да посещават домовете на своите връстници, застрашени от отпадане, да ги об-
грижват и приобщават към училищния живот. Тази инициатива даде добри резулта-
ти в начален етап. Децата идваха заедно на училище, наставниците разговаряха с ро-
дителите на застрашените от отпадане деца, по детски ги мотивираха и приобщаваха.

През учебната 2012 – 2013 г. участвахме в НП „Без отсъствия“ и обвързахме 
инициативата „Връстници помагат на връстници“ с финансово обезпечени дейнос-
ти. Закупихме раници, учебни помагала и пособия както на децата, които са допусна-
ли голям брой неизвинени отсъствия и са им спирани семейните добавки, така и на 
ученици, които назначихме за техни наставници. Закупихме материали за изработ-
ване на мартеници и заедно изработихме десетки мартеници, които децата подариха 
на малчуганите от съседната детска градина, на учителите и помощния персонал в 
училище, на родители и служители в институциите в града. Заедно с общностните 
модератори децата връзваха мартеници с пожелания за здраве на минувачи в първите 
дни от месец март.

Проведохме тържество по случай 8 март, на което поканихме майките и де-
цата им подариха саморъчно изготвени мартеници и картички. Всяка инициатива 
водеше до опознаване на децата помежду им, сплотяването им и изграждане на уме-
ния за работа в екип.

За две години работа с училищния парламент мога да отбележа следните по-
ложителни резултати:

– Децата започнаха да се приучават към отговорност и последователност;
– Приучават се към работа в екип;
– Приобщават се към училищния живот и спазват правилата;
– Стават по-активни и взимат самостоятелно правилни решения;
– Оказват положително въздействие върху ученици с негативни прояви и ги 

приобщават и социализират.
Педагогическият колектив смята, че създаването на ученически парламент е 

положителна практика, която дава добри резултати в работата ни с децата и трябва 
да се наложи като модел за работа в училище. 

Родителски клуб
През последните години все по-малко са родителите, които се ангажират с 

училищния живот и проявяват интерес към успехите на децата си. Предимно ро-
дители на ученици от начален етап на обучение и родители, чиито деца участват в 
СИП „Фолклор на етносите“ проявяват ангажираност и се включват в мероприяти-
ята на класа и училището.

На родителски срещи се наблюдава изключително слаба активност, повечето 
родители не проявяват интерес към училищния живот и успехите на децата си. По-
сещават училището само когато имат личен проблем. Нямаме училищно настоятел-
ство и за съдействие и помощ търсим ромските активисти. 
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Тези причини ни подтикнаха паралелно със създаването на ученическия пар-
ламент през месец октомври 2011 г. да създадем и родителски клуб. В клуба вклю-
чихме отговорни родители, които се интересуват от развитието на децата си и имат 
желание да участват в училищния живот. Целта на създаването на родителския 
клуб бе да привлечем родителите и заедно с тях да направим живота в училище по-
забавен, интересен, осмислен и училището да се превърне в желана територия за 
техните деца. Родителите започнаха да се включват в някои от дейностите с децата 
и атмосферата в училище постепенно ставаше по-ведра, деца и родители ставаха 
по-активни и отговорни.

Родители посещаваха по-често училище, присъстваха в учебни часове и има-
ха възможност да наблюдават отблизо развитието на своите деца. Включваха се в 
подготовката и провеждането на тържества, състезания, походи и всякакви иници-
ативи на училището. С тяхна помощ организирахме ред родителски лектории, както 
на здравна тема, така и информационни кампании. Проведохме срещи за „Превен-
ция на ранните бракове“, „Превенция на туберкулозата“, „Превенция на рака на ма-
точната шийка“. Със съдействието на родители проведохме лектории на тема „Те са 
успели, значи мога и аз“ – среща с успели роми, разяснителна кампания във връзка 
със стартирането на НП за поставяне на силанти на деца от 5 до 9 години. Про-
веждахме открити уроци, на които присъстваха родители, общностни модератори 
и ромски активисти.

На срещи с родителския актив коментирахме случаи на застрашени от отпа-
дане ученици и родителите се ангажираха с проблема, като разговаряха с родите-
лите или настойниците на проблемните деца. През 2011 – 2012 учебна година има-
ме три случая на предотвратяване отпадането на деца от училище, за което заслуга 
имат и родители от актива. 

За съжаление ще отбележа, че въпреки усилията, които полагаме и успехите, 
които постигнахме, все още имаме доста проблеми, които стоят пред училището ни. 
Забързаният ритъм на живот, всеобщата криза в страната и стремежът на родителите 
да запазят и прехранят семействата си, често водят до заминаване на цели семейства 
в чужбина или заминаване в различни части на страната, където намират сезонна 
работа.

Случва се семейства да заминават в чужбина или в други части на страната 
без да уведомят класния ръководител или ръководството на училището, което съ-
ответно води и до следващ проблем: децата не могат да бъдат записани в друго учи-
лище, спират да посещават училище и отпадат от образователната система. 

През двугодишната ни работа с родителския клуб мога да отбележа следните 
добри резултати, които постигнахме:

– По-отговорно отношение на родителите към училищния живот и към раз-
витието на децата им;

– Желание за информираност, приобщаване и ангажираност на повече роди-
тели към проблемите на училището;

– Включване в родителски лектории на повече родители;
– По-висока активност при посещение на родителски срещи.
Смятам, че създаването на родителски клуб и активното участие на родители-

те в живота на училището е в полза както на учителите, така и на учениците. 



100

ЦРО и ромски лидери
Със създаването на ЦРО-Пещера установихме контакт с общностните моде-

ратори и те започнаха да се включват активно в училищни и извънучилищни ме-
роприятия. Както по-горе споменах, заедно с модераторите провеждахме срещите 
на ученическия актив, родителския клуб, родителските лектории и мероприятията, 
които организирахме. Установихме добър контакт със здравните медиатори към 
Общината и местни ромски лидери, които също взимаха участие, особено в роди-
телските лектории. Проведохме среща с успели роми под надслов „Те могат, значи 
мога и аз“. Поканихме хора от общността, които са завършили средно и висше об-
разование и са се реализирали в определена област. Те разказваха на родителите 
какъв път са изминали и как са постигнали своите успехи. Всяка среща завършваше 
с изтъкване на ползите от образованието и мотивиране на родителите да подтикват 
децата си да учат. 

Проблемът с ранните женитби продължава да стои на дневен ред и поради 
тази причина проведохме няколко родителски лектории на тема „Превенция на 
ранните бракове“. Въпреки това, всяка година имаме по няколко случая на ранни 
бракове и момичета, които се „омъжват“ и отпадат от образователната система. Със 
съдействието на модераторите през 2012 – 2013 учебна година успяхме да върнем в 
училище момичета, които вече живеят на семейни начала.

Имаме няколко случая на реинтегрирани ученици, които без помощта на мо-
дераторите не бихме успели да върнем в училище. Тук искам да подчертая ролята на 
Центровете за развитие на общността, които е необходимо да бъдат институциона-
лизирани, за да бъде по-полезна работата с ромската общност и да има трайни ре-
зултати в бъдеще.

Извънкласни дейности
Споменах по-горе за проблемите, които стоят пред педагозите в училището ни 

и един от тях е слабото владеене на български език, незаинтересоваността на родите-
ли и ученици към учебния процес и образованието като цяло. С цел преодоляване на 
тези проблеми,  за привличане, задържане и осигуряване на по-дълъг престой на де-
цата в училище, през 2012 г. започнахме работа по проект „УСПЕХ“ за извънкласни и 
извънучилищни дейности (ИИД). Сформирахме 13 групи през първата година от ра-
ботата ни по проекта. Включихме в групите деца, застрашени от отпадане и постепен-
но се наблюдаваше как ИИД предизвикваха интереса им. Децата имаха възможност 
да пеят, да се представят като актьори, да рисуват и творят с ръчички, да опознават 
природата и институциите в града и държавата, да изработват компютърни презен-
тации и да усъвършенстват компютърните си умения. Деца, които срещат трудности 
в овладяване на материала, се изявяваха в клубовете по ИИД и добиваха повече уве-
реност и умения, което се отразява положително и в учебната дейност. През втората 
година от работата ни по проекта сформирахме 16 групи. 

Като резюме и изводи от работата ни през последните две години в посока на-
маляване отпадането на ромските ученици от училище ще отбележа следното:

Създаването на ученически парламент и родителски клуб в училище доведе до 
активизиране на ученици и родители. Делегирайки им по-големи отговорности, те 
съответно започнаха да стават по-активни, по-отговорни, по-съпричастни към про-
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блемите на училището и да влагат повече от себе си, от личното си време и енергия, 
за да приобщят и други ученици и родители. Организирането на информационни 
кампании и провеждане на родителски лектории, в които участват общностни моде-
ратори, местни ромски лидери, здравни медиатори, представляващи Общината като 
институция, медицинското лице представляващо здравните институции, съдействи-
ето на социалните служби при издирване на деца, застрашени от отпадане, всичко 
това води до намаляване отпадането на учениците и до социализиране на младото 
поколение и техните родители. 

Предизвикателствата, които стоят пред училищните ръководства в борбата 
за намаляване отпадането на децата от училище са огромни, но преодолими. От-
кривайки хората „двигатели“, тези, които ще увлекат след себе си последователи, 
както между учителите, така и между ученици и родители, училищата ще могат да 
се похвалят с неминуеми успехи и все по-добри резултати. 

Възпитавайки отговорност у децата още с прекрачване на училищния праг, 
възпитавайки отговорност у техните родители, мотивирайки учителите за всеотдай-
ност, резултатите ще се появят още в следващото десетилетие. Децата, които сега се 
обучават в дух на отговорност, толерантност и активност към социалния живот, в 
следващото десетилетие ще възпитават своите деца в отговорност и активност.

Ако знаем докъде искаме да стигнем, ако качим подходящите хора в автобуса, 
с който сме поели към това място, няма начин да не пристигнем там, за където сме 
се запътили!

Знаем, че оцелява не най-силният, нито най-бързият, нито най-интелигентни-
ят, оцелява този, който е най-търпелив, и постоянен и най-адаптивен към промяна. 

Да посрещнем промените в новото общество с новите деца и новите родители, 
да оцелеем през промените, запазвайки децата и подготвяйки ги за един смислен и 
успешен живот!!!

Ефективност в работата за намаляване на отсъствията и отпадналите 
ученици на ниво училище – добри практики от област Враца

Димитър Костов, ОУ „Св. Кл. Охридски“, село Тишевица, община Враца

Този документ представлява кратък обзор на проблема с отпадането от учили-
ще на ученици от ромската общност. Ще се опитам да направя преглед на текущото 
състояние на отпадането в две училища от община Враца, работещи съвместно по 
проект „Намаляване отпадането на ромски ученици от училище“ на Център „Ама-
липе“ и да предложим някои възможни мерки за намаляване риска от отпадане и 
реинтеграция на отпадналите ученици в образованието.

Акцентът е поставен върху анализа на основните проблеми за отпадането, 
идеи за преодоляването им и извеждане на добри практики в този аспект в ОУ „Св. 
Кл. Охридски“, село Тишевица, като базово училище и ОУ „Хр. Ботев“, село Паволче, 
като пилотно училище на проекта.

Надявам се материалът да бъде полезен за утвърждаването на политиката за 
равен достъп до училищното образование в България, от каквато все повече има 
нужда страната ни.
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Основно училище „Св. Кл. Охридски“, село Тишевица, е с близо 125-годишна 
история. През дългия си път на съществуване от него са произлезли редица видни 
личности, практикуващи различни професии. Например в момента наши възпита-
ници са главен архитект и заместник-кмет на Община Враца. В последните 50 години 
в училището се обучават и възпитават и ученици от ромската общност, част от които 
са достигнали най-висока степен на образование. През последната учебна година в 
него се обучават 136 ученици от пет съседни малки населени места. Делът на учени-
ците от ромския етнос достига 75%, които се обучават в смесени по етнос паралелки, 
а пътуващите ученици са 105. За интеграция на ромите в обществото почти не гово-
рим, това отдавна е факт. Акцент на нашата работа е образователната интеграция на 
ромските ученици – ОБХВАЩАНЕТО ИМ, ТЯХНОТО ЗАДЪРЖАНЕ В УЧИЛИЩЕ 
и намаляване на отпадането им от училище.

В ОУ „Хр. Ботев“, село Паволче, се обучават 105 ученици, като около 60% от тях 
са от Дом за деца, лишени от родителски грижи, в повечето случаи роми.

Какво се случи?
През учебната 2002 – 2003 г. Център за междуетнически диалог и толерантност 

„Амалипе“ стартира Програмата за изучаване на ромски фолклор, подкрепена от 
МОН и Фондация „Отворено общество“. В нашето училище започнахме работа през 
2004 г., като през следващите години постепенно разширявахме своята работа и към 
днешна дата сме част от голямото семейство от близо 200 училища от всички реги-
они на страната, където работим по интеркултурното образование, комбинирано с 
широко използване на интерактивни методи и работа с родителите. Изучаването на 
СИП „Ромски фолклор“ през годините се превърна в мост към намаляването на отпа-
дането на ромски ученици от училище и повишаване качеството на учебния процес. 

Съвсем логично Център „Амалипе“ с подкрепата на Фондация „Америка за 
България“ стартира проекта „Намаляване отпадането на ромски ученици от учили-
ще“ в първия етап с 10 базови училища и 2–3 пъти повече пилотни училища, за да се 
разшири мрежата вече в третия етап на проекта със 180 училища. 

Едновременно с това държавните институции също полагаха усилия. През 
2005 г. Народното събрание прие Национална програма за по-пълно обхващане на 
учениците, НССЕИВ разработи национална Стратегия за интегриране на ромите, 
МОМН и МТСП се раздвижиха.

Структурната реформа в българското образование, свързана с въвеждането на 
делегирани бюджети, единните разходни стандарти и оптимизацията на училищната 
мрежа предостави нови възможности за реализация на целите по проекта. Създава-
нето на средищни училища, националните програми на МОМН, дадоха допълнителен 
импулс. Оптимизирането на училищната мрежа в Община Враца беше шоково. За-
крити бяха 13 училища в малки населени места и преобразувани в 4 средищни учили-
ща. Опасенията, че почти моментално това ще доведе до рязко увеличение на дела на 
отпадналите от 1–8 клас ученици, не само че не се допусна, а с работата по проекта за 
намаляване на отпадането и с реализиране на проекти на ЦОИДУЕМ и в двете учили-
ща постигнахме добри резултати. Преместването на децата в нова среда премина без 
очаквания стрес, родителите бързо разбраха, че този модел работи добре, че тяхната 
култура и традиции, не само не се нарушават, а се обогатяват. Като резултат през по-
следните две години се радваме на нулев процент отпадащи от училище ученици.
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За това помогна разбира се и промяната на ресурсите в училищата – обнове-
на материално-техническа база, персонал, столово хранене (безплатно), ползване на 
училищни автобуси. Целодневната организация на обучение се превърна от необ-
ходимост в реалност. Следваща стъпка и проблем тогава (преди три години), бе да 
катализираме възможностите за общуване между учители и родители, да издигнем 
обучението на учителите за работа в мултикултурна среда в приоритет. В резултат се 
стигна до изграждането на родителски клуб, ученически парламент, с функции, адре-
сирани в помощ на училищния живот.

Обхващането на децата в училище бе съпътствано от редица рискове и проблеми: 
– Нисък жизнен стандарт на голяма част от населението, обусловен от високата 

безработица и ограничените възможности за реализация на пазара на труда.
Имало е случаи, в които децата не са в училище заради липса на обувки, дрехи и т.н.
– Отрицателен общ демографски баланс, при увеличаване на относителния дял 

на ромския етнос.
– Децата, достигнали училищна възраст влизат в училище с изключително бе-

ден лексикален запас, поради непосещаване на детска градина. Надяваме се задължи-
телното посещаване на детска градина на 5 и 6-годишните да реши отчасти проблема.

– Социалните служби, в т.ч. отдели „Закрила на детето“ не играят особено ва-
жна роля във взаимодействие с училището. Тук е необходима по-сериозна намеса и 
отговорност на държавата. Последните опити на структурите на МТСП за преброя-
ване на присъстващите ученици съвместно с РИО съвсем не са достатъчни.

– Непълен или намален родителски капацитет.
– Необразоваността на родителите също е една от причините за липса на 

мотивация за учене на техните деца. През последната учебна година реализирахме 
редица дейности съвместно с родители и с помощта на родителския клуб през обу-
чения, дискусии, лектории преминаха почти 50% от родителите. Ефектът е видим. 
Ромските лидери сами предложиха редица механизми в помощ на образователната 
интеграция.

– Ромските традиции, свързани с тяхната етнокултура и тяхното пренебреже-
ние от образователната система крие рискове за отчуждаване от училище. Наш анга-
жимент е да представим и представяме културата и историята на ромската общност 
на различни нива и форуми.

– Голям проблем за текучеството на учениците е и миграцията на родителите. 
Много работим за това да обхванем всички ученици, пристигнали в района, и да про-
следим тяхното движение в обратна посока. Препоръка към общини, кметства, РИО, 
НПО, социални институции: спешна необходимост от усъвършенстване на инфор-
мационна система, която да функционира ефикасно.

Какво да се прави?
Едно добре организирано училище, което умее да приобщава родителите, има 

ресурси и предлага различни образователни възможности, прилага модерни педаго-
гически методи, работи добре с местната общност, с институции, е мечта за всички. 
Когато тези предпоставки станат реалност, то тогава по-лесно ще постигнем целите 
си. И обратното, ако тези дадености липсват, то тогава рискът от отпадане е налице.
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Ако твърдим, че сме постигнали мечтата си, ще излъжем. Но едно е сигурно – 
стремим се към това.

– Използваме максимално възможностите на Проекта „Подобряване на ка-
чеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целоднев-
ната организация на учебния процес“, съфинансиран от ЕСФ и ОП „Развитие на 
човешките ресурси“.

В училището всичките 136 ученици са обхванати в 6 ПИГ. Ежедневният про-
дължителен престой в училище не се съдържа само в подготовката на уроците за 
следващия ден. Търсим подходящи форми за пълноценно общуване, придобиване на 
допълнителни умения. Наше кредо е у всеки ученик да открием и развием рационал-
ното зърно – това, което детето може и обича да прави. Голямата грешка от близкото 
минало да развием у всеки всестранно развита личност, заменихме с „всеки може 
нещо“, прави го и го прави много добре. В занимания по интереси два пъти седмично 
смесена по етнос група от 24 ученици опознават културата и традициите на ромите. 

Извънкласните дейности предоставят възможност за участие и представяне 
на таланта на учениците. Ежегодно провеждаме конкурс „Училището търси талант“ 
Ефектът е повече от положителен. Постигаме най-малко две цели – откриваме спо-
собни деца и намаляваме допълнително риска за отпадане от училище.

Повишаване на квалификацията на учителите е приоритет в нашата работа.
Умението да работим ефективно в мултикултурна среда, познаването на кул-

турата, традициите и народопсихологията на ромския етнос е изключително важен 
фактор при превенцията на отпадането. 

Фактът, че говорим за повишаваме компетентностите на директорите, квали-
фикацията на учителите за продължаващо образование, за съчетаване на формал-
ното и неформалното образование, за работа със семейството е хубаво нещо, но не е 
достатъчно. Интеркултурното образование трябва задължително да пренесем в учеб-
но-възпитателния процес, т.е. в класната стая.

То дава шанс на учениците от различните етноси да опознаят другите, да запа-
зят своята идентичност (и то чрез учебното съдържание), да намерят нещо от себе си 
(традиции, обичаи).

Реализацията на дейностите по „Училищната програма за превенция на отпа-
дането на ромски ученици от училище“, работата по проектите на ЦОИДУЕМ дава 
възможност на всеки учител да предложи и осъществи идеи. 

Ролята на учителя в класната стая за активизиране на учениците в учебните 
часове е сигурно средство за ангажирането им в учебния процес, там вече е твърде 
интересно. Използването на интерактивните методи са подходящи за провокиране 
активността на учениците.

Ролята на родителите
– Родителското участие в училищния живот на децата на възраст между 7 и 16 

години е решаващ фактор в учебно-възпитателния процес;
– Родителското участие има съществено влияние върху постиженията на уче-

ниците през целия процес на учене; 
– Възможността за провал в ученето се увеличава при липса на родителски ин-

терес към ученето; 
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– Повечето родители вярват, че отговорността за образованието на децата им 
се споделя между родителите и училището, но част от тях оставят първостепенната 
роля на училището. Усилията за тяхното приобщаване продължават. 

Взаимодействието в системата на образованието е много важно.
– Организират се срещи и съвместни мероприятия с бъдещите ученици от дет-

ските градини, както и междуучилищни съвместни дейности. 
– Преобладаващата част от учениците в представените училища продължават 

образованието си след осми клас. При професионалното им ориентиране вече се тър-
си подкрепата и на създадения Център за кариерно ориентиране.

Взаимодействието на училищата с институциите (МОМН, РИО, местна власт 
– Община, кметства) и неправителствения сектор (Център „Амалипе“, Институт „От-
ворено общество“, Фондация „Америка за България“) е условие за устойчива обра-
зователна политика. В частност тази взаимовръзка помага да бъде създаден успешен 
модел за образователна интеграция на учениците от етническите малцинства.

Ученически парламент
В двете училища са сформирани самостоятелни доброволни организации (уче-

нически парламент) за самоуправление на учениците, чиито основни цели са:
– активно участие на учениците в демократизацията на образователния процес;
– даване на възможност на всеки  ученик да поеме конкретни отговорности и 

да участва в процесите на организация и управление на училището;
– да се създадат условия за формиране на Банка за идеи, инициативи и сред-

ства, които да подпомагат реализирането на ученическите дейности.

Основни цели на инициативата „Родителски клуб“ са: 
– привличане на родителите и провокиране за по-активно участие в училищ-

ния живот; 
– ангажиране на родителите в решаването на проблеми, свързани с деца, за-

страшени от отпадане; 
– създаване на активна връзка между училището и родителската общност. Ва-

жна цел е и повишаването на капацитета и самоорганизацията на родителската общ-
ност;

– основната задача на родителите е да подпомагат учителите при работата с 
деца, застрашени от отпадане. 

Проблемът с отпадането от училище винаги е бил актуален. В последните годи-
ни провеждането на редица реформи според изискванията на Европейския съюз ни 
задължава да отчитаме спецификата на работа в ромската общност. Осигуряването 
на равен достъп на учениците от ромската общност до българското образование е 
ключов момент от развитието на българската нация. Необходимостта от тази  нова 
политика е в центъра на всички програми за намаляване риска от отпадане от учи-
лище и следва да бъдат насочени към създаване на достъпно и толерантно училище, 
свързано с родителската общност.
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Надяваме се, че политиката за избягване на риска от отпадане от училище ще 
ангажира в по-голяма степен усилията на МОМН, общините, институциите, свърза-
ни със закрила на детето и социална работа в уязвими общности и неправителствени 
организации.

А ние, ние сме насреща и смятам, че заедно – бавно, но трайно, ще постигнем 
целите.

Дейности за ограничаване отпадането на ромски деца от училище
Красимира Димитрова

ОУ „Генерал Карцов“, село Христо Даново, община Карлово

Още в средата на 20 век правото на образование е провъзгласено за едно от 
фундаменталните човешки права. В приетата от ООН Всеобща декларация за права-
та на човека се прокламира, че „всяка личност има право на образование“.1

Резултатите от различни изследвания показват, че въпросът с отпадащите е 
най-сериозен сред децата от ромски произход. При останалите етнически групи – на 
българите и турците, този проблем също съществува, но неговият обхват и трудно-
стите не са така значими, както при ромите.

Семействата на отпадналите от училище ученици от ромски произход най-чес-
то разчитат на временна заетост, месечни добавки за деца и социални помощи. Едва 
30% от тези семейства се издържат от доходи, идващи от постоянна работа.

По отношение на образователното равнище на родителите на децата, отпадна-
ли от училище, се установява, че то преимуществено е ниско (начално, основно) или 
са без образование.

Доколкото при ромите са съхранени традиционният начин на живот и цен-
ности, модерна институция, училището, се възприема като не особено подкрепящо 
модела на социализация на младите членове на ромския етнос. Етнокултурната спе-
цифика на ромската общност като причина за отпадане от училище е свързана с ран-
ните бракове при момичетата, които по традиция спират да посещават училище на 
около 12 – 13 години. Друга етнокултурна причина за отпадането на децата от ромски 
произход от образователната система е разбирането, че училищният успех и образо-
ванието за тях не са привлекателни, защото не са свързани с непосредствена практи-
ческа полза. Резултати от различни изследвания установяват, че доста от родителите 
от ромски произход смятат: „Нашите деца нямат нужда от образование“. Сред учите-
лите пък се споделя мнението, че родителите и децата от този етнос „не виждат полза 
да учат“ и че ромските деца „трудно се адаптират към училищната среда“. Икономи-
ческите причини като основание за отпадане от училище заемат сериозно място в 
изследванията и се проявяват в няколко посоки. Според децата, които са отпаднали 
от училище, те са следните: 

1 Вж. Всеобща декларация за правата на човека (1948), чл. 26.
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ОТГОВОРИ БЪЛГАРИ ТУРЦИ РОМИ

Защото трябваше да помагам вкъщи, да 
работя в домашното стопанство или други 
дейности 

11,7 10,2 12,8

Нямахме пари за учебници, тетрадки и 
учебни пособия 16,1 20,3 26,3

Нямах подходящи дрехи и обувки 10,3 16,9 21,7

Отново се вижда, че децата от ромски произход са най-силно засегнати от вли-
янието на икономическите причини. Изтъкването на икономическите фактори като 
причина за отпадането на ромските деца е още по-значимо в отговорите на изслед-
ваните родители. Като цяло икономическите притеснения, бедността, безработицата 
на родителите, пониженият стандарт на живот засягат цялото население на страната 
и поставят децата в затруднена битова ситуация. Резултатите от това изследване и 
подобни на него обаче показват, че в най-голяма степен икономическите условия вли-
яят върху отпадането от училище на децата от ромски произход. 

В някои случаи родителите търсят изход от бедността в миграцията, чийто ре-
зултат за децата е честа смяна на училищата и в крайна сметка води до понижаване на 
мотивацията им към учене и последващо отпадане.

Отпадането от училище поради необходимостта от подпомагане на домакин-
ството в ежедневните дейности или при гледането на други членове на семейството в 
основата си също има икономически характер. 

Според 61% от учители, участващи в изследване на УНИЦЕФ, не е изключение 
децата да работят по време на ходенето на училище и отпадащите стават криминален 
контингент, занимавайки се с незаконни дейности.

Макар две трети от отпадналите деца да смятат, че им е харесвало да ходят на 
училище, 47% определят изучавания материал като много труден за тях, а 30% не са 
разбирали това, което им е преподавано. Естествено, 41% от изследваните отговарят 
по тази причина, че в училище не им е интересно и е скучно. 

Учителите са на мнение, че голяма част от децата, срещащи трудности с ученето 
още в първи и втори клас, имат проблеми с говоренето и разбирането на българския 
език. От резултатите се установява, че 57% от отпадналите деца не са посещавали дет-
ска градина, а 75% не са посещавали подготвителна група за първи клас, съответно 
82% не са посещавали подготвителен клас.

Изследването установява зависимост на педагогическите причини от причи-
ните със социално-икономическо естество. Подобни са последиците, произтичащи 
от несъстоялия се диалог между училищата и семействата на отпадналите ученици. 
Според 54% от изследваните учители, родителите на изоставащите и отпадналите 
ученици не полагат достатъчно усилия да мотивират децата си да посещават учили-
ще. Заниженият родителски контрол, бедността и ограничеността на средата в кул-
турно отношение са сред основните причини за преждевременно отпадане от учили-
ще на ромските деца по мнението на учителите.
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Какво може да се направи на училищно равнище?
Причините за отпадане от училище са многообразни и не се проявяват изо-

лирано, а въздействат комплексно. Това определя необходимостта да се подхожда 
комплексно и същевременно да се действа индивидуално към конкретния случай на 
всяко дете, застрашено от отпадане или вече отпаднало от училище.

Необходимо е своевременно идентифициране на признаците за изоставане в 
усвояването на училищния материал и застрашеност от отпадане, за които често се 
използва понятието „ранен учебен неуспех“. Сред установените признаци най-интен-
зивно действащи са:

– отсъствие от училище или от часове „по няколко дни в седмицата“ – според 
42% от интервюираните ученици, т.е. продължителното отсъствие от училище пред-
шества отпадането, 62% от учителите са на същото мнение;

– семейни проблеми между родителите вкъщи – според 30% от учителите;
– желание на родителите да се премести детето в друго училище – 41% от учи-

телите;
– преместването в друго училище се предшества от конфликт с учители – 21% 

от участвалите в изследването, и поради противообществени прояви – 19% от тях;
– трудна адаптация към изискванията в училище – 17% от учителите;
– специално внимание трябва да се обърне на пропуските в учебно-възпита-

телната подготовка – несправяне с учебния материал, слаби оценки, недобро усвоя-
ване на българския език, трудности в общуването със съучениците и учителите, не-
познаване на реда в училище и дисциплината.

– Създаване на механизъм за събиране на информация за посещаемостта в 
училище и анализ на причините за отсъствия и отпадане от образователната система, 
а също така на мерки за превенция на отпадането и за повторно привличане на вече 
отпадналите от училище. Препоръчително е това да бъде част от програмата на учи-
лището за срок от четири години, с цел проследяване на успеха на механизма.

– Осигуряване на педагогическа подкрепа за тези деца от страна на учителите и 
училищното ръководство – създаване на условия и организация за преодоляване на 
изоставането и пропуските чрез прилагане на индивидуален подход, чрез използване 
на самостоятелна и групова работа по „наваксващи програми“, предоставящи въз-
можности за индивидуален темп при усвояване на учебния материал за застрашените 
от отпадане деца, внимателно отношение към тях.

– Създаване на условия за връщане в училище на вече отпаднали деца и младе-
жи, защото според изследването 1/3 от тях биха продължили отново образованието 
си, но същевременно 50% не желаят да се върнат в училище (сред тях преобладават 
децата от ромски произход).

– Разработване на система за извънкласни и извънучилищни дейности в 
съответствие с интересите и възможностите на тези деца. Чрез тези дейности се 
развиват силните страни на личността и се постига по-добра интеграция към об-
разованието. Според изследването най-популярни сред децата са музикални и тан-
цови изяви (49%), спортни изяви и игри (67%), екскурзии и туристически походи. 
Интересни и алтернативни СИП или групи за извънкласни дейности по различни 
проекти.
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– Повишаване на качеството на учебно-възпитателния процес – преподаване 
на интересно и полезно учебно съдържание, гарантиращо прагматична ориентация 
към овладяване на подходящи професии, чрез които застрашените от отпадане да 
могат успешно да се интегрират в обществото и изискванията на пазара на труда.

– Осъществяване на ефективен диалог между училищата и семействата на за-
страшените от отпадане и вече отпадналите деца. Особено важна е тази връзка със се-
мействата от ромски произход, които според учителите не полагат сериозни усилия да 
мотивират децата си да посещават училище и да подготвят уроците си вкъщи а някои 
родители дори „не ги пускат на училище“. В това отношение се предлага и създаването 
на училища за родители, родителски клубове, училищни настоятелства и др.

– Организиране на различни форми за квалификация на педагогическата общ-
ност в училище, чрез които да се развият компетенциите на учителите да работят 
успешно в многоетническа среда, да подкрепят деца, застрашени от отпадане от учи-
лище, и техните родители и т. н.

– Осъществяване на партньорство между училището, училищното настоятел-
ство, РИО, Общината, НПО и други институции на местно ниво за превенция на 
отпадането и ограничаване на броя на вече отпадналите от образователната система.

Като форми, дали ефективен резултат в ОУ „Генерал Карцов“, село Хр. Даново, са:
– Фолклор на етносите в България – ромски фолклор – 2 групи. В едната гру-

па са включени ученици от начален етап – от първи до четвърти клас. Ръководител на 
групата е учител, получил квалификация в ЦМДТ „Амалипе“ през 2002 г. – Йорданка 
Крайчева. През последните две учебни години, в които училището работи по проект 
„УСПЕХ“, по който е създадена тази група, се наблюдава намаляване на безпричин-
ните отсъствия в дните, в които групата има часове /68 часа за една учебна година/. 
Интересът на децата и родителите към тази извънкласна дейност се увеличи след за-
купуването на красивите костюми и изявите на учениците на училищно и извънучи-
лищно ниво.

– Втората група „Ромски фолклор“ се ръководи от базов учител, квалифициран 
от ЦМДТ „Амалипе“ – Анета Видева, с ученици от пети клас.

Извънкласните дейности в училището са организирани след задълбочено про-
учване сред ученици и родители. 11 групи за извънкласни дейности по проект „УС-
ПЕХ“ имаше през учебната 2012 – 2013 г. Дейностите са в следните области – спорт 
и туризъм, танци и музика, здравно и сексуално възпитание, екология и природо-
защитничество, работа с природни материали, журналистика, информационни тех-
нологии и се провеждат в извънучебно време. Извънкласните и извънучилищните 
дейности спомогнаха за намаляването на отсъствията в училище, за повишаване на 
мотивацията за посещение в училище и повишаване на интереса на родителите към 
училищния живот.

Ефективността на дейностите на групите е обезпечена с материали, консумати-
ви, костюми и с нужното оборудване с помощта на средства по проекта. Нещо, което 
групите по СИП по учебен план не биха могли да получат (или не в този размер).

Родителският клуб в училище е другият механизъм за ефективност и нама-
ляване на отсъствията. В училището има училищно настоятелство от 1999 година. В 
състава му влизат трима родители от ромски произход. Родителският клуб е сфор-
миран след като Галина Гегова и Анета Видева преминаха обучение за базови учите-
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ли в ЦМДТ „Амалипе“. Членовете на клуба са чести гости в училището – на всички 
празници, на различни мероприятия, организирани по различни поводи. Дискуси-
ята „Ранните бракове убиват любовта“ с ученици от Секция по здравно и сексуално 
възпитание, родители, представители от 7. и 8. клас и представители на клуб „Млад 
журналист“ на 14 февруари даде нужния резултат. Децата и родителите се обявиха 
против ранните бракове, осъзнавайки това, че децата не са готови за семеен живот на 
12–13 годишна възраст.

Родителският клуб подпомага ръководството на училището и по-специално 
класните ръководители за предаване на съобщения до родителите в гетото, за ор-
ганизиране на различни мероприятия. Съвместно се засяваха дръвчета в двора на 
училището, почистваше се района около училището, родители гостуваха в различни 
учебни часове.

Много добра връзка с родителите се получи и при изпълнението на проект 
„Нов шанс за успех“, където през първия етап (юни 2012 г. – октомври 2012 г.) в учи-
лище се обучаваха 27 лица, всичките родители на наши ученици, а през втория етап, 
който стартира на 22.04.2013 г. и в момента продължава, се обучават вече 54 лица на 
възраст от 18 до 48 години в четири групи – една ограмотителна, две – пети клас и 
една – шести клас.

Ежедневните срещи с обучаемите в училищна среда, обсъждането и решава-
нето на училищни проблеми, дават видим резултат както по интеграцията им, така и 
при намаляване на отсъствията на децата им в училище.

Ученическият парламент е съставен от избрани представители от 3. до 8. клас. 
Ученическото самоуправление все още не е добре разработен механизъм. Надеждата 
ни е, че с утвърждаването му децата ще се научат на отговорност и разграничаване на 
правата от задълженията в училище.

Като орган на ученическото самоуправление парламентът е самостоятелна и 
доброволна организация за самоуправление на учениците. Органи на управление на 
парламента са председател, заместник-председател, секретар, постоянни и временни 
комисии. Мандатът на представителите (и ръководството) е една година. Общото съ-
брание на парламента е висш орган на ученическото самоуправление. От своите чле-
нове, чрез явно гласуване се избират: председател, заместник-председател, секретар, 
постоянни и временни комисии. Решенията на общото събрание имат препоръчите-
лен и неангажиращ характер за учениците от училището. Същите сами преценяват 
дали да се включат в предложените от парламента инициативи. Всеки ученик има 
право да внесе предложения за определени инициативи и мероприятия пред общото 
събрание, независимо дали е негов член или не е, както и да поиска подкрепа за реали-
зирането на предложените идеи. Пред общото събрание на парламента с инициативи 
и предложения могат да излизат училищното ръководство и учителите консултанти. 
Същите нямат право на глас при вземане на решения. Когато ученик, паралелка или 
група ученици са поели отговорност за осъществяването на дадена инициатива, в 
случая те поемат моралното задължение за изпълнението й. Ученическият парламент 
работи по утвърден от него годишен план и работните планове за отделните меро-
приятия и инициативи.
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Ученици, учители, родители – заедно
Таня Иванова, Нели Янкова, Милена Михайлова

ОУ „Цанко Церковски“, село Средище, област Силистра

Образователната среда в ОУ „Ц. Церковски“ e мултикултурна – учениците са 
от ромски (95%), български, турски и татарски произход. В преобладаващата си част 
са от социално слаби семейства.

Мисията на училището е: Формиране на знания, умения и способности, които 
да гарантират активно участие в учебния процес, както и необходимата перспектива 
за пълноценна социокултурна интеграция на учениците в обществото.

Но капсулирането на образователната среда в рамките на училището, не е до-
бра практика. Интеграцията на учениците роми е неефективна и непълноценна, ако 
се осъществява в изолация от ромската общност.

В общност, в която повечето родители нямат средно, в някои случаи дори и ос-
новно образование; семейства, живеещи не на прага на мизерията, а в ужасни битови 
условия – в порутени жилища, без ток и вода, трудно се постигат резултати в посока 
работа с родителска общност. 

Много често родителите разчитат и молят училището за помощ (дрехи, обув-
ки, хранителни пакети, съдействие за получаване на социални помощи, съдействие 
за намиране на работа или дори пари за купуване на лекарства) и в повечето случаи 
училището е безсилно да помогне, защото ролята на училището е да учи и възпитава, 
а не да решава социални проблеми.

Дори и за родители с възможности, образованието не е ценност и приоритет, 
защото те не са придобили благата си благодарение на образованието.

Нагласата на родителите е друга – пращат децата си на училище и училището, 
респективно учителите са длъжни сами да ги учат, възпитават, отговарят за всичко, 
което се случва между тях, да осигуряват храненето, по възможност да ги обличат и 
да подсигуряват обувки. Накратко, учителите изземват и функцията на родителите.

Точно по тази причина години наред един от приоритетите на нашето училище 
е работа с родители. 

Цели: 
– Приобщаване на родителите на учениците към образователно-възпитателния 

процес и засилена работа с тези, които не подкрепят образованието на своите деца.
– Превантивни мерки за недопускане отпадането на децата от училище.
– Формиране у родителите на нагласи за бъдещето, ценността на образование-

то и житейската реализация на децата им.
Приемането на общи цели и провеждането на съвместни дейности мултипли-

цира образователния процес.
В какво се изразява мултиплициращият ефект на съвместната дейност? 
Важен е не толкова крайният продукт, а самият процес на общуване между уче-

ници, родители и учители. 
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Когато родители и деца участват заедно в различни дейности: четат, изработват 
различни продукти, спортуват заедно, важен е не толкова резултатът, а това, че те 
правят нещо заедно, споделяйки общи правила и поведенчески модели – да се общува 
на български език, да бъдем толерантни към противника, да се подкрепяме в момен-
ти на успех и загуба.

Да правим нещата заедно означава учители, ученици и родители да имаме общи 
цели, да спазваме единни правила и да споделяме едни и същи ценности.

Темите, видът и формата на съвместната дейност могат да бъдат различни.
Дейности в начален етап
Училищният календар в ОУ „Цанко Церковски“ е наситен и богат на дейности, 

традиционните и училищни празници създават благодатна почва за работа с родители. 
Празници от типа на Коледа, Баба Марта, 8 март, Първа пролет, фолклорни 

празници на четирите етноса в село Средище дават възможност да се усвоят езикови 
средства и емпатийни модели на общуване, чрез които се изразяват взаимните чув-
ства на любов и признание, защото липсата на умения за общуване и изразяване на 
чувствата често е причина за неразбирателство в семейството. 

Народният обичай Сурвакане е жив в Средище, без значение на етническата 
принадлежност. Децата изработват сурвакници с помощта на родителите и на 1 яну-
ари обхождат къщите в селото, сурвакат стопаните за здраве и пожелават берекет. 
Родителите подсигуряват дрян за сурвакниците и материали за украсата им.

По време на изработването възрастните разказват приказки, връщат се в спо-
мените си за отколешно време и учат децата си на сурвакарски пожелания.

С голямо нетърпение се чака и народният празник Баба Марта. Родителите 
подсигуряват материали, демонстрират техники за изработване на мартеници и под-
помагат децата. Учениците са удовлетворени и се гордеят с уменията на своите роди-
тели. Това спомага за повишаване самочувствието на децата. В тези дейности с жела-
ние участват и бащи. С помощта на майки и баби в класните стаи се изработват много 
мартеници. С много усмивки децата кичат с тях съученици, учители и възрастни.

По време на ежегодния Пролетен бал всички са много развълнувани – роди-
телите участват при изработването на карнавалните костюми и балните тоалети. Ес-
тествено, емоцията по време на самото представяне е най-голяма. 

Традиция в училището ни е по повод 24 май – Денят на българската просвета 
и култура и на славянската писменост, да се инициира „четене на верижка“ от деца, 
родители и общественици. Проявата се организира и по повод сбогуване с буквара 
и първата вълнуваща среща с читанката за първи клас. Така се оползотворява въз-
можността да се използва влиянието на семейството върху читателското поведение 
на учениците. Оказва се, че в много случаи учениците притежават по-добра четивна 
техника от родителите си.

През април 2012 г. училището участва в проект за ограмотяване на възраст-
ни „Нов шанс за успех“. Записаха се 12 желаещи, всички от ромски произход, които 
учителите ограмотяваха с желание. Мотивация за учителите е фактът, че от записа-
ните седем жени, пет имаха деца, които се обучават в дневна форма и тези ученици 
овладяват успешно знанията по всички учебни предмети. Възрастните се чувстваха 
притеснени, когато не удовлетворяваха очакванията на учителите и търсеха помощ 
от децата си. В момента на връчването на документите за успешно завършен курс на 
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обучение присъстваха и деца, и родители на учениците, дошли да поздравят завърш-
ващите. Церемонията се превърна в среща на поколенията – „Три в едно – в едно 
училище“. На тази среща учители, ученици и родители поговориха за нуждата от об-
разование, за неговата ценност за бъдещето на учениците, за намирането на работа.

Дейности в прогимназиален етап
Страстта на ромите към танца е всеизвестна. Постепенно инициативата за 

създаването на различните танцови формации в нашето училище премина у самите 
ученици. Ролята на учителя е да контролира и насочва детската енергия при подбора 
на танците, да ръководи заучаването на стъпките и да се грижи за хореографията. 
Родителите помагат при набавянето на костюмите, в направата на прическите. И, ес-
тествено, са най-възторжената публика.

Изготвянето на книжки е друга практика в училище. С учениците са изготвяни 
книжки на различни теми: „Моето семейство“, „Сватба“, „Искам да съм като тях“, 
„Историята на моето семейство“ и др. При подготовката децата изготвят анкетни 
листи с въпроси към своите родители, съседи, познати и провеждат интервюта. След 
това изграждат цялостен текст, който се редактира от учител и ученици, след пре-
работка, децата го представят на информатора за допълнения или изменения. Така 
родителите пряко се ангажират със задачите на децата си и са по-отговорни за това, 
което споделят с тях. Всеки иска да види готовата книжка на детето си и идва в учи-
лище на представянето на изложените книжки. 

Състезание „Българският език – лесен и интересен“
За втора поредна година в община Кайнарджа се организира състезание по 

български език за деца билингви. Участници са петокласници от трите основни учи-
лища в общината, а единият отбор е от родители на учениците.

Участието на родителите кара децата да се чувстват горди със знанията си и да 
премерят сили с по-големите. Създава се приятна и забавна обстановка, а родителите 
си припомнят какво е да си ученик и колко са важни знанията, които се получават в 
училище.

Не на последно място е вълнението от сценичната изява. Театралните предста-
вления не само допринасят за овладяването на българския език, но и универсалния 
език на сценичното изкуство. И тъй като някои от сценариите на пиесите са колек-
тивно творчество на участниците в театралния клуб, при различните представления 
те импровизират, променят реплики  и сюжетни ходове.

Целите на програмата „Училището в театъра и театърът в училището“ на клуб 
„Училищен театър“ са:

– Превръщане на училището в привлекателна среда за развитие, както на уче-
ниците, така и на техните родители;

– Осъществяване на инвариантна зависимост с обучението по БЕЛ;
– Повишаване на социокултурната компетентност на учениците, чрез овладя-

ване на умението да влизат в определена роля, да представят себе си като друг;
– Привличането на родителската общност не само като публика, но и при оси-

гуряване на театрален реквизит и при заучаването на ролите.
Дейности на клуб „Театър“:
Подготовка и представяне пред публика на две постановки:
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„Изгубената шестица“ – 5 представления пред различна публика;
„Годишният изпит“ – по мотиви от романа на Иван Вазов „Под игото“ – 3 пред-

ставления от 2 различни състава. Тази постановка позволява и участието на родите-
ли като актьори.

Ученическият парламент е създаден през 2011 г., с консултанти учители: Таня 
Иванова, Николай Любенов. Първият, избран от учениците на ОУ „Цанко Церков-
ски“, председател на училищния парламент, е Сибел Емилова, която заедно с г-жа 
Таня Иванова, базов учител по проект „Намаляване отпадането на ромските учители 
от училище“ през първите две години от работата по проекта, посетиха Народното 
събрание в град София.

Парламентът осъществява много дейности, като никога не пропуска да поздра-
ви учителите при всеки повод за празник.

Ежегодно ученическият парламент организира Ден на толерантността. Чрез 
скечове, поучителни разкази и викторини, артистите обясняват и показват какво е 
толерантност и какви трябва да са отношенията между хората.

На 1 март 2013 г. по инициатива на ученическият парламент с направените от 
учениците мартеници бе осъществена благотворителна акция за подпомагане на деца 
от социално слаби семейства. От събраните средства бяха закупени хранителни про-
дукти от първа необходимост и дарени на социално слаби семейства от общността.

На 17 март (Сирни заговезни) и 18 март 2013 г. отново по инициатива на учени-
ческият парламент ученици изпълниха ритуал за гонене на злите сили от училището 
и училищния двор. Събраните средства са предназначени за закупуване на допъл-
нителни стационарни кошчета за отпадъци, които да бъдат поставени в училищния 
двор. Учениците от училището почистиха същите пространства от замърсяването с 
отпадъци.

Резултати от съвместните дейности – ученик, учител, родител:
– Създаване на мотивация за учене у учениците, развиване на толерантност, 

позитивни емоции и поведение; мотивирани родители, осъзнаващи нуждата от об-
разование.

– Развити родителски умения за възможни начини за справяне с емоционални-
те и поведенческите проблеми на детето; отговорност на родителите за присъствие 
на детето в училище. 

– Създадена подкрепяща мрежа от учители, които са активно ангажирани в ра-
ботата по проблема за привличане и ангажиране на родители за участие в училищни 
дейности.

На учителя се пада тежката задача да търси разбиране и съпричастност, като 
гради доверие и се бори за уважение. Това може да се постигне единствено чрез кон-
такти. Родителите трябва да започнат да виждат в лицето на учителя можещия и 
знаещия приятел на семейството, да чувстват неговата добронамереност. Учителите, 
постигнали подобни взаимоотношения имат осезателно по-малко проблеми с пове-
дението на учениците си.

В цялата си работа с учениците и родителите, учителите целят да подпомогнат 
родителите да разберат собствената си значимост, защото основна грижа за нас не са 
само знанията на техните деца, а на първо място е грижата за техния успех и житей-
ска реализация. 
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Училищна програма за превенция на отпадането на ученици 
от училище в ОУ „Васил Левски“, село Видраре, община Правец

Мая Пенчева, Боряна Николова, ОУ „Васил Левски“, село Видраре, община Правец

В училището се обучават 58 ученици в 4 слети паралелки, както от село Вид-
раре, така и от съседните села Равнище и Манаселска река. Поради възможността да 
ползват безплатно общежитие и храна, има ученици и от град Правец. 31 % от децата 
са със специални образователни потребности (СОП). 72,4% от учениците са от ром-
ски произход. Повечето от тях са от социално слаби многодетни семейства. Родите-
лите им са безработни, с нисък социален статус и грамотност. 

Училището разполага с отлична материална база, оборудвана с учебни каби-
нети, компютърен кабинет и мултимедийна зала, ресурсен кабинет, безплатно обще-
житие, стол с осигурена безплатна храна, спортна площадка. В него работят 9 високо 
квалифицирани преподаватели, 2 ресурсни учители, два пъти в седмицата училище-
то се посещава от психолог, работещ с децата със СОП. В училището е организирано 
целодневно обучение за учениците, настанени в общежитието, и за учениците от 1. до 
3. клас – две групи, обхванати от трима възпитатели. 

Силни страни:
– Квалифициран и мотивиран екип;
– Отлична материално-техническа база;
– Използване на интерактивни методи на преподаване;
– Въведени разнообразни извънкласни форми: приложно изкуство, екология, 

кулинарство, танци и театър;
– Интеркултурен обмен между училища;
– Работа по проекти;
– Създаден ученически парламент;
– Сформиран родителски клуб;
– Нестандартни срещи с родителите;
– Успешно партниране с НПО;
– Добра социална програма за подкрепа на семействата;
– Безплатна храна и общежитие.
Основните проблеми и затруднения за достигане на ДОИ и на успешна инте-

грация на децата са комплексни, а именно:
– Децата постъпват в 1. клас, без да са посещавали детска градина и без преду-

чилищна подготовка;
– Безработни родители, препитаващи се със сезонна работа или временна заетост;
– Деца, които израстват в неблагоприятни условия (лоши хигиенни условия);
– Деца с негативни поведенчески прояви поради липса на родителски контрол 

и незаинтересованост на родителите за образованието на децата им;
– Ниска родителска активност и липса на мотивация за образованието на децата;
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– Родители оставят децата си вкъщи, за да гледат по-малки братя и сестри, до-
като те упражняват сезонна работа;

– Ниската грамотност на родителите не им позволява да подпомагат само-
подготовката на техните деца;

– Недоброто владеене на българския език пречи на овладяването на учебния 
материал и по другите учебни предмети;

– Работа в слети паралелки;
– Ученици, повтаряли класа поради гореизложените причини, престават да по-

сещават училище заради голямата възрастова разлика.
В началото на годината застрашени от отпадане от училище бяха 16 ученици. 

Изготвихме лични профили на застрашените ученици. Психологът извърши психо-
логическо обследване на тези деца и написа доклад, който подпомогна изготвянето 
на личните профили. Проведохме многократни срещи разговори с родителите, из-
дадохме уведомителни писма за отсъствията до Дирекция „Социално подпомагане“, 
град Правец, поради което бяха спрени детските надбавки, застрашените ученици 
бяха включени в извънкласни дейности. Провеждаха се консултации с психолог. След 
проведените действия, осем от тях намалиха отсъствията си и повишиха активността 
си в училищните дейности.

Реинтегрирахме една ученичка, като повишихме нейната мотивация за посеще-
ние на училище чрез включване във всички училищни дейности и конкурси. Желание-
то да бъде ученик на годината и публичните изяви бяха главен мотив за включването и. 

Години наред училищният екип работи по програми и проекти, насочени към 
дейности, провокиращи мотивацията на учениците за редовно посещение на учили-
ще, организиране свободното им време и предоставящи им възможност за публични 
изяви, участия в конкурси, съревнования, празници и др. Оборудваният компютъ-
рен кабинет и мултимедията дават възможност на преподавателите да прилагат ин-
терактивни методи за преподаване, а това води до по-лесно възприемане на учеб-
ното съдържание. Обновената материална база, създаваща удобство и уют, както и 
многото помощни материали, ползвани от преподавателите в учебната работа, също 
влияят положително за постигане на училищните цели. 

Стъпвайки на направения анализ, определихме целите и дейностите, които да 
надграждат постигнатото до момента.

Цели на програмата:
1. Да открием тази област, в която даденият ученик е добър. Да му помогнем 

да се превърне в отличник в тази област, като доразвие своите знания и умения по 
приемлив за обществото начин. Чрез това, в което е добър, да развие допълнителни 
знания и умения и в останалите области, които са заложени в учебните програми, 
т.е. да направи прехода от това, в което ученикът е отличник към останалото, в което 
обществото иска да бъде отличник.

2. Да подпомагаме въвеждането на интеркултурно образование в училище – чрез 
СИП, ЗИП, предметите от ЗП – за да могат децата и родителите на всички ученици да 
видят своята култура в училище, както и за формиране на толерантност сред всички 
деца и родители. Да подпомагаме качественото въвеждане на разнообразни СИП с цел 
разнообразяване на учебната програма и приближаването й до потребностите на учени-
ка: СИП „Фолклор на етносите в България – ромски фолклор“ е пример в тази насока.
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3. Да направим училището привлекателно място и за учениците, които не  про-
явяват особен интерес към учебния процес;

4. Да създадем толерантна среда, която ученикът да почувства като своя, в коя-
то може да открие своето място; 

5. Намаляване броя на неизвинените отсъствия ;
6. Намаляване броя на застрашените от отпадне ученици;
7. Повишаване успеха на повече ученици;
8. Привличане на повече родителите за активно участие в училищния живот и 

включването им при разрешаване на проблеми;
9. Елиминиране отпадането на ученици поради ранни бракове.
Основни стъпки:
– Запознаване на училищния екип с програмата;
– Изработване на SWOT анализ на дейността на училището по тези проблеми;
– Анализ на отсъствията на учениците;
– Анализ на успеваемостта на учениците;
– Изготвяне на лични профили на учениците, застрашените от отпадане от 

училище.
Дейности за постигане на поставените цели:
1. Атрактивен СИП „Фолклор на етносите“
– Нестандартен – провежда се в нестандартна обстановка – в Музея на етно-

сите, където всеки се чувства комфортно, дошъл за нещо приятно и да се зареди с 
положителна енергия.

– Работи се по групи според темата на занятието.
– Всеки е участник в нещо.
– Всеки получава своята задача по интересен начин – на хартиено сърчице, 

като загадка, като песенен мотив, на цветно листче, под формата на томбола, като но-
мерче, което очаква своя въпрос или задачка. Така всеки е важен, значим и отговорен 
за случващото се.

– Един път месечно Музеят се превръща в читалня на модерна библиотека.
– Задължително правим групов устен преразказ на прочетена приказка, леген-

да и др. и всеки е участник в преразказа. 
– Любимо на всички е театралното представяне на приказки чрез лична ин-

терпретация. Всеки иска да играе роля, а по-добрите се изживяват и като режисьори. 
Няма скучаещи деца, защото едните правят устна оценка на играта на другите – на-
чин на изразяване, оригиналност, точно и пълно предаване на случката. Това е пре-
разказ на сцената, а не в тетрадката. 

– Винаги има състезание като елемент от занятието – това провокира актив-
ността и желанието за изява. Ако някой не желае в началото да участва, в края на часа 
е вече провокирана неговата активност. Проговарят и тези, които не искат в часовете 
по други предмети да участват.

– Повишена мотивация за учене и посещение на училище, за да бъдат допусна-
ти до часовете по СИП. 
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– Слушане на народни ромски и български песни като музикална пауза и за 
танц в часа.

– Часовете се посещават и от ученици, които не са в групата по СИП.
– Използване на наставничеството – индивидуално и по групи, за да не се чув-

ства някой отхвърлен или неможещ.
– Часовете се чакат с нетърпение, особено от най-малките.
– В началото на учебната година, след изясняване смисъла и целите на тези 

часове, всеки ученик написва на интересно листче какви са му очакванията от тези 
занятия. Накрая на годината по същия начин всеки пише кратка равносметка дали 
очакванията му са се сбъднали.

– Събирането на суров фолклор – ромски и български народни песни, легенди, 
приказки, автентични рецепти, се превърна в състезание между ученици и родители. 
Има 1 родител с 15 песни, 2 – с 4 песни, по един с приказка, 2 ученици са записвали 4 
легенди и др. Общо – 33 материала, но някои са известни и познати, затова не са обект 
на фолклорния ни сборник.

– Събраните материали са публикувани в сборник, изработен от училищния 
екип и се поставят на видно място в училището.

– При проведена анкета с 4 въпроса с 11 ученици (5. – 8. клас) резултатите са 
следните: 

1. На въпроса „Сбъднаха ли се моите очаквания?“
– 73% отговарят, че са се сбъднали,
– 18% – сбъднали са се наполовина, 
– 9% – не са се сбъднали, защото ученикът бил „несериозен“.
2. На въпроса „Нещо промени ли се в мен в резултат на работата в СИП?“ 
– 100% от анкетираните отговарят с „Да“ и посочват как: станали са „ученик на 

месеца“; не се срамуват, че са роми, научили са повече за себе си; станали са по-добри 
ученици; по-активни; проявили са артистични наклонности; научили са песни и нови 
думи; имат стимул за учене и желаят да станат образовани. 

3. На въпроса „Какво биха казали на тези, които не са изучавали ромски 
фолклор?“ 

– всичките (11) отговарят, че ще ги посъветват да се включат в него, защото 
няма нищо срамно и защото се научават много интересни неща. 

4. На въпроса „Какви са моите препоръки за следващата година?“
а) харесва ми: 11 отговарят – „всичко“;
б) не ми харесва: 11 отговарят – „няма такова нещо“; 
в) искам да ...: 
– 73% искат да научат нови неща за ромите и да се запознаят с нови деца,
– 18% – да станат по-общителни и контактни, 
– 9% – да се присъединят още деца. 
2. Ние мотивираме учениците с:
Училищни съревнования:
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– „Ученик на месеца“ – ежемесечно номиниране на изявени ученици, отговаря-
щи на определени критерии – добър успех, липса на отсъствия, добра идея, участие в 
училищни изяви. Снимките на тези ученици се поставят на табло. Те участват в номи-
нацията „Ученик на годината“. Наградата е безплатен лагер на море. Номинациите се 
извършват от ученическия парламент и учителския колектив. За ученик на годината 
се анкетират всички ученици.

– „Моят успех“ – Проследяване на постиженията на учениците в клас. Всяко 
дете получава определен цвят стикер за деня, съответстващ на учебните постижения: 
задоволително, добро и отлично. В края на месеца, ученикът, събрал най-много от-
лични стикери, получена награда.

– „Правилата и аз“ – Съвместно с ученическия парламент са изработени пра-
вила на поведение в класната стая, коридора, двора, стола, общежитието, автобусната 
спирка и са поставени на съответните места. За спазване на правилата, всяко дете 
получава от учителите стикер. При събрани 10 стикера, получава награда по избор – 
играчка или на компютърна игра.

3. Ученическо самоуправление – ученически парламент. Вратите на парла-
мента са отворени и участието в него е на доброволен принцип. Това е гаранция за ак-
тивното им участие и поражда съревнование на членовете му за предлагане на добри 
идеи. Все още парламентът разчита на силната учителска подкрепа за реализиране на 
тези идеи. Реализирани техни инициативи са: събиране на средства за материали за 
ремонт на градинските пейки, варосване на дърветата, закупуване на превързочни 
материали, цветя за паметника на Левски; почистване на паметника и музея на Лев-
ски в селото, продаване на изработени от тях мартеници за подпомагане на болно 
дете, изработване на картички за децата с увреждания и картички за майките. 

4. Дейности за привличане на родителите: Сформиран е родителски клуб 
„Доверие“, реализирани са съвместни дейности: подготовка на училищни тържества 
и участие на родителите като артисти в тях. Расте броят на желаещите родители за 
участие в театрални представления. Помагат в почистването и поддържането на учи-
лищния парк. На организираните нестандартни срещи с тях презентираме училищ-
ните програми, постиженията на училището, обсъждаме предстоящите училищни 
дейности и включването на родители в училищните програми. Организираме срещи 
с родителите и по местоживеене – в село Манаселска река, село Равнище, град Пра-
вец. Тези срещи се допълват с малки почерпки, които скъсяват дистанцията и пре-
махват „бариерата“ между двете страни.

5. Всеки ден е ден на отворени врати за родителите. Всеки учебен час може 
да бъде посетен от тях. Родителите наблюдават организацията на целодневното обу-
чение – учебен час, междучасие, организиран отдих. Така те получават реална пред-
става за училищните дейности и са участници в организиране на свободното време. 
Децата се радват на тяхното присъствие и подкрепа, а родителите осмислят по-добре 
значимостта на училището.

6. Обмен на добри практики за работа в мултикултурна среда.
Идеята да разчупим стандартната работна среда в училище намери реализация 

в работни срещи между училищата, работещи по програмата в региона. Там те си 
дадоха творческа среща и обмениха добри практики в посока реализацията на Учи-
лищната програма за превенция на отпадането на ромските ученици от училище. Об-
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менът на визити между училищата и изнесените срещи са мотивиращи за учителите, 
коректив за постигнатите резултати и гаранция за успешно реализиране на училищ-
ните програми.

7. Доброволческа дейност на учителския екип. Училищният екип полага до-
броволен труд, както при подобряване и поддържане на материалната база и училищ-
ния двор, така и при различни занимания с децата относно утвърждаване на нацио-
налните традиции и обичаи. Изработените сувенири се разпродават и със събраните 
средства се подпомага училищния бюджет с материали за извънкласните дейности.

Какво постигнахме?
1. Намален брой отсъствия от училище;
Среден брой отсъствия на 1 ученик:

– 2010 – 2011 г. – 103 бр.
– 2011 – 2012 г. – 76 бр.
– 2012 – 2013 г. – 68 бр.

Среден брой неизвинени отсъствия на 1 ученик:
– 2010 – 2011 г. – 52 бр.
– 2011 – 2012 г. – 31 бр.
– 2012 – 2013 г. – 28 бр.

Намаляване на учениците, отпадащи от училище в %:
– 2010 – 2011 г. – 3,5 %
– 2011 – 2012 г. – 1,5%
– 2012 – 2013 г. – няма

2. Увеличаване на средният успех: 
–  2010 – 2011 г. – 3,20
–  2011 – 2012 г. – 3,58
–  2012 – 2013 г. – 3,65

3. Действащ родителски клуб;
4. Действащ ученически парламент;
5. Подобрен микроклимат в училище, мотивирани педагози;
6. Създадени успешни партньорства и приятелства с други училища.
Повишеното родителско доверие и активността на повечето родители са един 

от най-значимите ни резултати.
Извънкласните дейности („Фолклор на етносите“, приложно изкуство, танци, 

музика, театър, кулинарство) и публичните им изяви, превърнаха училището в при-
влекателно място и издигнаха авторитета му на национално и международно ниво. 
Те са силен мотив за редовно посещение в училище, коректив на успеха, гордост за 
родителите.

Зад тях стоят професионализмът и постоянството, вярата и любовта на един 
силен екип.
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Интеркултурното образование като средство за намаляване 
отпадането на ромските деца от училище

Ангелина Лазарова, румяна Данчева, 
ОУ „Св. Климент Охридски“, село Алеко Константиново

І. Увод
Данни за училището
Учебното дело в село Алеко Константиново, община Пазарджик, датира още от 

1876г. ОУ „Св. Климент Охридски“, село Алеко Константиново, съществува от 1927 г.
Към днешна дата в училището се обучават 313 ученици, обединени в 4 групи 

ПДГ и 12  паралелки от 1. до 8. клас, от тях 308 са етнически роми.
Педагогическият персонал се състо от 30 учители, от които 27 жени и 3 мъже.
Мисия на училището
ОУ „Св. Климент Охридски“ е екип от ученици, родители и служители, кой-

то залага на пълноценното сътрудничество за интеграцията на учениците от ромски 
произход и създаване на равен достъп до качествено образование. Екип, който на-
сърчава непосредствеността, искреността, свободата на изразяване на мисли, чув-
ства и преживявания, за да бъде детето страна в процеса на образование.

Визия на училището 
Утвърждаване на ОУ „Св. Климент Охридски“ като:
– Конкурентоспособно училище с висококвалифицирани педагози, постоянно 

усъвършенстващи своите професионални умения за формиране знания и личностни 
умения у учениците за активно взаимодействие със социалната среда;

– Училище, което ангажира, подпомага и стимулира учениците и ги прави зна-
чими в учебния и извънучебния процес;

– Училище, в което постоянно се усъвършенстват професионалните умения 
на педагозите и е обособена общност от ученици, учители и родители, проявяващи 
толерантност, загриженост и зачитане на човешките ценности;

– Училище с непрекъснато обновяваща се материално-техническа база.
Девиз
„Единни в многообразието“
Цели на Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от 

етническите малцинства:
– Българското училище да се ангажира със създаване на съвременни условия за 

опознаване и разбирателство между различните етнически и верски групи, като сис-
тематично полага усилия за преодоляване на предразсъдъците и дискриминацията 
по етнически и верски признак.

– Създаване на подходящ социално-психологически климат, гарантиращ обра-
зователните права на децата и учениците от ромски произход за равноправната им 
интеграция и развитието на културната им идентичност;

– Гарантиране правото на равен достъп до качествено образованиe;
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– Пълноценна интеграция на ромските деца и ученици; 
– Съхраняване и развитие на културната идентичност на децата и учениците 

от ромски произход;
– Превръщане на културното многообразие в източник на взаимно опознаване 

и създаване на атмосфера на взаимно уважение, толерантност и разбирателство;
– Активността на общността – родители, специалисти, ученици, е от ключово 

значение за интеграционния процес;
– Включване на децата и учениците от ромски произхoд в извънкласни и извъ-

нучилищни форми на обучение;
– Подпомагане на социално слабите деца и ученици; 
– Съчетаване действията на различните институции, структури и лица, които 

имат влияние върху развитието на училището;
– Развитие и издигане нивото на преподаване за утвърждаване престижа на 

училището – завоюване на все по-голямо доверие сред обществеността;
– Повишаване качеството и ефективността на учебно-възпитателната работа;
– Постигане на максимално добри условия за обучение, възпитание, труд и ре-

ализация на подрастващите в демократичното общество;
– Пълноценно обучение за усвояване на съвременните информационни и ко-

муникационни технологии от ученици и учители;
– Участие в общински, национални и международни програми и структурни 

фондове на Европейския съюз и тяхното реализиране на практика;
– Утвърждаване чувството за принадлежност и дълг към училището и екипа от 

всеки ученик и учител.
Това ни задължава да постигнем единодействие между училище и семейство чрез: 
– Активно включване на родителската общност чрез работата на родителския 

клуб и родителските активи по класове;
– Създаване на подходяща атмосфера в училище за развитие на ученическо са-

моуправление чрез работата на ученическия парламент;
– Подпомагане на децата в професионалната им ориентация; 
– Поддържане на взаимноизгодни връзки и сътрудничество с външни инсти-

туции, способни да подкрепят идейно и материално учебно-възпитателния процес;
– Осигуряване подкрепа на организации, осъществяващи програми, свързани 

с деца в неравностойно социално положение.
ІІ. Създаване и работа на родителски клуб
Цели:
– Ангажиране на родителите при решаване на проблеми по прибирането и за-

държането на ученици, подлежащи на задължително обучение и при решаване на 
въпроси, свързани с подобряване на материалната база;

– Засилване на взаимодействието с родителските активи по класове за постига-
не на синхрон между семейното и училищното възпитание;

– Подобряване работата с родителите с цел подпомагането им в процеса на въз-
питание на децата;
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– Превръщане на родителската общност във фактор за живота в училище.
Правила за сформиране на родителския клуб:
– Родителите да са представители на различните етнически групи в селото 

(роми от миллета, калайджии и българи); 
– Да са живущи от четирите махали в населеното място и ползващи се с уваже-

ние сред съселяните си;
– Децата им да са ученици, редовно посещаващи учебните занятия;
– Родителите да имат сериозно отношение към училището като институция и 

място, където децата им се обучават и възпитават.
Извършените дейности през учебната 2012 – 2013 г.
18 октомври 2012 г. – Учредяване на родителския клуб
Съобразявайки се с мнението на класните ръководители, бяха определени ро-

дители, отговарящи на условията за членуване в родителския клуб. На така предло-
жените бяха връчени лично, специално изработени покани от учениците в клуб „Съз-
дадено с мишка“. Всички бяха приятно изненадани и радушно подкрепиха идеята.

Първата среща се проведе в училищната игротека. Обстановката бе непринуде-
на, приехме ги като гости, дошли на кафе и сладки.

По уважителни причини не присъстваха само 3 от 11 поканени.
На тази сбирка беше избран (от самите родители) председател на родителския 

клуб – г-жа Звезделина Михайлова, майка на две ученички – в първи и пети клас. Взе 
се решение Родителският клуб да се събира всяка последна сряда от месеца, за да се 
обсъждат и отчитат планирани дейности, както и да се набелязват задачите за следва-
щия месец. Още на тази първа сбирка родителите направиха интересно предложение 
– да отбележим заедно два предстоящи различни религиозни празника. 

26 октомври 2012 г. – Съвместно организиране и отбелязване на празниците 
Димитровден и Курбан Байрам. Включиха се учители, ученици и родители. Ученици-
те и учителите подготвиха поздравителен концерт в местното читалище, а родители-
те осигуриха традиционната за тези празници трапеза. Така първата зародила се идея 
бе успешно осъществена.

14 ноември 2012 г. – На тази сбирка присъстваха 8 от членовете. Запознахме 
родителите със същността и работата в часовете СИП „Фолклор на етносите в Бъл-
гария – ромски фолклор“ и другите извънкласни дейности, подкрепяни от ЦМЕДТ 
„Амалипе“ – Велико Търново. Родителите се заеха с информиране на ромската общ-
ност за работата в училище по направлението извънкласни дейности. Обсъдихме 
и подготовката на Патронния празник. По собствено  желание родители осигуриха 
средствата за закупуване на униформеното облекло на момичетата от училищния хор.

23 ноември 2012 г. – Тържество по повод 137 години училище в село Алеко 
Константиново.

Бяха поканени много гости на местно и общинско ниво. Част от тях уважиха 
нашата покана. Най-важното е, че родителите се превърнаха във фактор за реализи-
рането на тържеството.

10 декември 2012 г. – Извънредна сбирка по повод поредното посещение на 
приятелите ни от Немския червен кръст.
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Членовете на клуба се ангажираха със задачата да осигурят реда в двора на 
училището и салона на читалището по време на Коледния поздравителен концерт.

14 декември 2012 г. – Коледно шоу
И тазгодишното коледно тържество споделихме с приятелите ни от Германия. 

Сред скъпите ни гости бяха и децата от СОУ „Петър Бонев“, град Перущица, (на което 
сме базово училище по линия на работата ни с център „Амалипе“), както и координа-
торът от ЦМЕДТ „Амалипе“ – г-н Атанас Кузманов.

Последните пет години всяка Коледа ОУ ,,Св. Климент Охридски“, село Алеко 
Константиново, работи успешно по международен проект с Немския червен кръст 
(DRK) – Бургведел. С финансовата помощ на немското дружество под председател-
ството на г-н Дитмър Варда, за срок от пет години са реализирани няколко важни 
за нас проекта. Дружеството участва активно в събирането на коледни подаръци за 
учениците от нашето училище. Финансира се обядът на 25 деца от социално слаби се-
мейства през цялата учебна година. В училището е обзаведена и оборудвана игротека, 
в която учениците развиват творческите си заложби. През 2012 г. е открита модерна 
трапезария за училищно хранене. С посредничеството на Немски червен кръст се 
осъществи партньорство между нашето училище и начално училище „Мария Сиби-
ла Мериан“, Фурберг. Между двете училища се осъществява редовна кореспонден-
ция. Така учениците се запознават с живота, традициите и празниците на България 
и Германия. През 2013 г. немските ни партньори дариха 8 броя камини за учебните 
кабинети. Към момента работим по проект за ремонт и оборудване на спортна стая, 
финансиран от г-н Дитмър Варда. Стаята ще започне да функционира в началото на 
учебната 2013 – 2014 г.

Предстои обмяна на опит за учители от двете училища, финансирана от Немски 
червен кръст. Ежегодните посещения на германските ни приятели са истински праз-
ник за училищната и родителска общност в село Алеко Константиново.

30 януари 2013 г. – На тази сбирка обсъдихме работата на членовете от клуба. 
Бе взето решение да бъдат изключени трима от членовете на родителския клуб, пора-
ди пропуснати три поредни сбирки. Веднага бяха обсъдени и предложени имената на 
други родители и след гласуване бяха избрани трима нови членове. За тях също бяха 
изготвени покани, които те приеха с желание.

Обсъдихме броя на децата, застрашени от отпадане, и набелязахме мерки за под-
помагане работата на класния ръководител. Представителите от различните махали се 
запознаха с изготвения от класните ръководители списък с имената на нередовно по-
сещаващите училище. Разпределиха децата по махали и се заеха със задачата да разго-
варят лично с родителите на тези деца. Стигнахме до извода, че така, чрез непринудени 
междусъседски и приятелски разговори между родителите, бихме постигнали по-добри 
резултати.

Проведена бе и дискусия на тема „Тормозът и насилието сред учениците“ (пла-
нирана в Стратегията за превенция на отпадането от училище).

27 февруари 2013 г. – На тази сбирка присъстваха 10 от 11-те членове. Бяхме 
приятно изненадани от факта, че някои от членовете доведоха гости – родители на 
ученици застрашени от отпадане. Родителите пожелаха да присъстват активно в про-
цеса на обучение и възпитание, чрез посещение от тяхна страна на открити уроци по 
български език и литература и по математика.
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Запознахме родителите със същността и работата на новоучредения учени-
чески парламент (в началото на месец февруари) и обсъдихме идеи за съвместни 
мероприятия.

Родителите останаха доволни от новината за сформирането на уеническия пар-
ламент. Прегърнаха ученическата инициатива за благотворителен базар на мартенич-
ки и се заеха да я популяризират сред обществеността в махалите.

27 март 2013 г. – На тази сбирка изненадахме родителите с прожекция на фил-
ма „Животът е прекрасен“, който те приеха с интерес и който провокира у тях въпро-
си и вълнение. Проведохме дискусия на тема „Ранните бракове“.

Уведомихме родителите за две предстоящи участия на децата от групата СИП 
„Фолклор на етносите в България – ромски фолклор“ и от клубовете „Приказният 
свят на ромите“, „Да изразя себе си чрез танц“ и Театрално студио „Зора“. Първото 
им участие бе на Поздравителен концерт, организиран от Община Пазарджик, по по-
вод 8-ми април, международния ден на ромите. Родителите се заеха да поканят ром-
ската общност от четирите махали на предстоящия коцерт в Спортната зала „Васил 
Левски“, град Пазарджик. Второто участие бе гостуването на приятелите ни от СОУ 
„Петър Бонев“, град Перущица по повод патронния им празник на 19 април 2013 г. 
Членовете на клуба излъчиха свой представител – Красимира Атанасова, който също 
да присъства на събитието.

08 април 2013 г. – Поздравителен концерт в Спортна зала „Васил Левски“, град 
Пазарджик. Нашите ученици поздравиха всички празнуващи с драматизация на при-
казката „Градината на народите“, с ромската песен „Ущи, ущи даде“ и с ромски танц. 
Най-щастливи бяха техните родителите в публиката. Събитието уважи и координа-
торът от ЦМЕДТ „Амалипе“ – г-н Атанас Кузманов. 

19 април 2013 г. – Посещение в град Перущица. Поздравихме приятелите ни 
с драматизация на ромска приказка и песента „О давуля е зурле“. Малката Ангелина 
връчи на директора на СОУ „Петър Бонев“, град Перущица, поздравителен адрес от 
името на ръководството, учителите и учениците от ОУ „Св. Климент Охридски“, село 
Алеко Константиново.

24 април 2013 г. – На тази сбирка присъстваха всички 11 членове. Разговорях-
ме по темата: „Традициите и културата на различните етноси в населеното място“. Те 
изразиха толерантността си към различните етноси в селото. Поканихме родителите 
на традиционния училищен фестивал за български фолклор „Гайда свири – аз играя“.

Родителите изявиха желание не само да присъстват като публика на предсто-
ящия фестивал, но да бъдат и участници, редом с децата си. Отново се ангажираха с 
популяризирането на събитието сред обществеността в махалите. 

15 май 2013 г. – Извънредна сбирка
Обсъдихме мероприятията по повод честването на 24 май – Деня на българ-

ската просвета и култура и славянската писменост. Празникът 24 май за жителите 
и гостите на село Алеко Константиново е двоен. На този ден ние празнуваме и Деня 
на село Алеко Константиново (т. нар. събор на селото). Веселбата е голяма, но има 
и по-сериозно струпване на хора и превозни средства в центъра на селото, а там е и 
сградата на училището и читалището. Родителите поеха ангажимент да подпомог-
нат надлежните органи при осигуряване на реда в двора на училището и в салона 
на читалището на този ден. 
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29 май 2013 г. – На тази сбирка уведомихме родителите за предстоящото участие 
на малките танцьори от клуб „Да изразя себе си чрез танц“ на Международния фести-
вал „Отворено сърце“, по инициатива на ЦМЕДТ „Амалипе“ на 8 и 9 юни 2013 г. във 
Велико Търново. Членовете на родителския клуб се заеха със задачата да разяснят на 
родителите на малките танцьори същността на фестивала „Отворено сърце“ и да ги 
убедят в добрата организация и сигурността на децата им при предстоящото пътуване.

От името на Педагогическия съвет и ученическия парламент отправихме по-
кана към родителите да присъстват на тържественото връчване на дипломите за ос-
новно образование на нашите осмокласници на 17 юви 2013 г. в салона на местното 
читалище. На тази сбирка присъства и председателят на ученическия парламент. Той 
изясни на родителите процедурата за избор на Мис и Мистър „Осми клас “ и ги при-
кани да участват в тайното гласуване. Родителите с нескрита емоция се включиха в 
инициативата и обещаха, че ще са на първите редове в публиката на тържеството.

ІІІ. Създаване и работа на ученически парламент
Ученическият парламент е място, където учениците дават предложения, обме-

нят мнения и идеи във връзка с училищния живот и бъдещето на тяхното училище. 
Той е място за диалог и сътрудничество между учениците и училищното ръководство. 
Чрез него се дава гласност на актуални въпроси и на училищни инициативи. Децата 
се обучават  в лидерски умения и в това как да бъдат истински отговорни граждани. 

Ученическия парламент има за цел да:
– Представя и защитава достойнството, правата и интересите на учениците 

пред педагогическия съвет и ръководството на училището;
– Съдейства за създаването на атмосфера на взаимна толерантност между учи-

тели и ученици;
– Докаже значимостта и способността си пред педагогическия съвет и училищ-

ното ръководство, да поема отговорност и активна роля за реализирането на учи-
лищните дейности;

– Работи за повишаване на културното равнище на учениците;
– Съдейства за реализацията на гражданското образование.
Правилник
– Ученическия парламент се подчинява на Закона за народната просвета, Пра-

вилника за вътрешния ред на ОУ „Св. Кл. Охридски“ и  на своя Етичен кодекс; 
– Ученическият парламент има едногодишен мандат и всяка учебна година 

представителите се избират демократично на изборно парламентарно заседание;
– Решенията му се огласяват на неговото табло и на сайта на училището;
– Всеки клас има право на вот чрез своите представители;
– Изискванията към членовете на ученическия парламент – да бъдат с много 

добър/отличен успех, без налагани наказания. Техните качества са взаимно уваже-
ние, толерантност, коректност и благородство в подкрепа дейностите на училището.

Първото заседание се открива от педагог наблюдател. Той ръководи заседани-
ето до избирането на председател на ученическия парламент. Под председателството 
на педагога наблюдател се провеждат само разисквания по избора на председател на 
ученическия парламент. Изискванията за председател и заместник-председател са ед-
накви – препоръчително е да са от 7. и 8. клас.
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Извършените дейности през учебната 2012 – 2013 г.
07 февруари 2013 г. – Учредяване на ученическия парламент
В час на класа, всяка паралелка от четвърти до осми клас избра чрез гласуване 

свой представител в Парламента. На първата сбирка педагогът наблюдател представи 
членовете и ги запозна с Правилника и целите на ученическия парламент. Бе прове-
дено гласуване за избор на ръководен екип – председател, заместник-председател и 
секретар. Взе се решение сбирките да се провеждат веднъж месечно. Първата плани-
рана инициатива бе свързана с отбелязване на 14 февруари – Деня на влюбените. За 
целта парламентът постави кутия за любовни послания във фоайето на училището.

01 март 2013 г. – Благотворителен базар на мартеници под надслов „Деца по-
магат на деца“. Мартениците бяха изработени в клуба по приложно изкуство и от 
ученици от 5–7клас. Със събраните средства бяха закупени ученически пособия за 
деца от социално слаби семейства.

08 март 2013 г. – Организиране на поздравления по случай Международния 
ден на жената. Членовете на ученическия парламент изработиха красиви цветя от 
хартия и ги поднесоха лично, със сърдечно пожелание, на всяка дама в училището, 
включително и на всички момичета от 5. до 8. клас. 

През април в часовете на класа членовете на ученическия парламент проведо-
ха беседи на тема „Толерантността между различните етноси в моето населено мяс-
то“. Ученическият парламент активно помогна при изработването на костюмите за 
участниците в Поздравителния концерт, организиран от Община Пазарджик, по по-
вод 8 април, Международния ден на ромите. На 19 април гостувахме на пилотното 
ни ОУ „Петър Бонев“, гр.Перущица. Поздравихме учениците на техния празник, а 
представител на ученическия парламент поднесе поздравителен адрес от името на 
ръководството, учителите и учениците на нашето училище. На 23 април с изложба 
бе отбелязан Международния ден на книгата и авторското право. Учениците от клуб 
„Приказният свят на ромите“ изложиха свои рисунки по любими детски приказки. 

24 май 2013 г. – Ученическият парламент взе активно участие в подготовката и 
реализирането на светлия славянски празник, подготвяйки рецитал.

17 юни 2013 г. – Връчване на свидетелствата за завършено основно образование 
на осмокласниците също не протече без участието на Парламента. Седмица преди дъл-
гоочакваното събитие членовете на парламента проведоха гласуване за избор на Мис и 
Мистър „Осми клас “. Гласа си дадоха всички ученици от прогимназиален етап, учители 
и членовете на родителския клуб. На самото тържество бяха отличени победителите.

ІV. Изводи
От всичко казано до тук можем да обобщим, че вече изминалата учебна 2012 

– 2013 г. беше изключително успешна, по отношение на работата ни за намаляване 
отпадането на ромските деца от училище.

Това стана благодарение на активната работа по проектните дейности предло-
жени от Център „Амалипе“ с подкрепата на Фондация „Америка за България“. Успях-
ме да покажем, че ОУ „Св. Климент Охридски“ е добре функционираща институция, 
която гарантира правото на равен достъп до качествено образованиe и пълноценно 
интегрира ромските деца и ученици. Приобщихме родителите и те се превърнаха във 
важен фактор за съхраняване и развитие на културната идентичност на децата и уче-
ниците от ромски произход. Постигнахме така желаното единодействие между учили-
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ще и семейство чрез активното включване на родителската общност в така сформира-
ния родителски клуб. Щастливи сме, че успяхме да създадем подходяща атмосфера в 
училище за развитие на ученическото самоуправление чрез усърдната работа на чле-
новете на ученическия парламент. Тези две нови училищни структури се приобщиха 
успешно към вече утвърдените ни връзки с външни институции и организации.

Доволни сме, че учители от нашия колектив преминаха обучение за ефективна 
работа в мултиетническа среда. Същевременно, в качеството си на базово училище 
бяхме полезни и на колегите от ОУ „Петър Бонев“, град Перущица, в работата им за 
ограничаване отпадането на ромски  деца от училище.

Сигурни сме, че в бъдеще ще продължим да работим все така активно по вече 
утвърдените направления, защото е безспорно, че интеркултурното образование е 
най-успешното средство за задържане на младите роми в училище. А това осмисля 
нашата работа като учители, работещи в мултикултурна среда. Ще направим всичко 
възможно да въведем и нови дейности в тази насока.

V. Заключение
В заключение ще използваме възможността да благодарим най-искрено за от-

зивчивостта, коректността, помощта и сърдечното човешко отношение на екипа от 
Център „Амалипе“. В лицето на хората, обединени от идеята за междуетническа то-
лерантност, срещнахме нови приятели, които засилват вярата ни, че можем да бъдем 
единни в многообразието.

Добри практики и създаване на механизъм за превенция 
на отпадането на ромските ученици  от училище 

чрез  родителски клубове и ученически парламент 
Катилиян Костадинов, рефат Талиб, Славка Бозаджиева, Ивелина Христова, 

Цветалина Илиева, СОУ „Цанко Б. Церковски“, село Никола Козлево

СОУ „Цанко Бакалов Церковски“, село Никола Козлево, започна да работи по 
проблемите на образователната интеграция на ромите още през 2005 г., когато беше 
изготвена първата ни Стратегия за образователана интеграция на учениците от етни-
ческите малцинства със специален фокус към ромското малцинство. Тогава основ-
ната ни цел беше постигане на пълноценно и равноправно интегриране на ромските 
ученици в СОУ „Ц. Б. Церковски“, село Никола Козлево, посредством ограничаване и 
преодоляване на идентифицираните проблеми, чрез прилагането на ефективна учи-
лищна програма (стратегия).

Ето и проблемите, които баха идентифицирани още тогава, които са актуални 
и днес:

1. Ниският социален статус на ромите в община Никола Козлево.
2. Ниска степен на информираност на ромското население.
3. Затруднена адаптация на децата от ромски произход в началното училище.
4. Незадоволително усвояване на преподавания учебен материал, поради не-

достатъчно владеене на българския език.
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5. Бедността като фактор за нередовното посещаване и прогресиращо увелича-
ване броя на отпадналите ученици.

6. Слаба ангажираност на родителската общност към образователно-възпита-
телния процес.

Успехът на всяко начинание зависи от ясно очертания път, а на разрешаването 
на всеки проблем – от неговото ясно дефиниране. И след като сме изложили пробле-
мите, трябваше да търсим механизмите за преодоляването им, представени по-долу:

Гарантиране правото на равен достъп до качествено образование на учени-
ците от етническите малцинства. 

– Чрез идентифициране на децата и учениците от етническите малцинства на 
територията на община Никола Козлево;

– Разкриване на полуинтернатни форми на обучение в училището и ресурсно 
осигуряване на ПИГ в съответствие на изискванията за осигуряване на качествено 
образование и компенсиране на пропуските в обучението.

– Допълване на длъжностните характеристики на директорите и на учителите 
и регламентиране в тях на компетентности, необходими за процеса на интеграция.

Чрез първата дейност ние вече имаме база данни за всички деца от пет до 
шестнадесет-годишна възраст. Това е възрастта на подлежащите на задължитлно 
обучение.

По втората дейност – в момента разполагаме със седем полуинтернатни групи, 
тоест сме обхванали 100% всички ученици до осми клас включително.

По отношение на последното, с гордост трябва да отбележим, че СОУ „Н. Коз-
лево“, чрез спечелен проект по ОПРЧР към Министерството на образованието и на-
уката, ще проведе четири тридневни обучителни семинара за повишаването на ква-
лификацията на учителите имено по проблемите на образователната интеграция на 
малцинствата и интеркултурното образование в българското училище.

Създаване на предпоставки за успешна социализация на децата и младите 
хора от етническите малцинства.

– Чрез създаване на картотека на неприбраните и отпадналите ученици;
– Разработване и провеждане на политика за работа с родителите на отпадна-

лите ученици и на застрашените такива;
– Създаване на информационен регистър на учениците, отпадащи от училище;
– Организиране на извънкласни форми за привличане и адаптиране към учеб-

ния процес на отпадналите и необхванати ученици от етническите малцинства чрез 
проекти по различни програми;

– Извънучилищни дейности: организиране и участие в мултикултурни школи 
за деца и родители, конкурси на интеркултурна тематика, фестивали за етнокултурни 
традиции и фолклор,спортнотуристически дейности.

Целта на първите четири дейности е намаляване на броя на отпадащите уче-
ници от етническите малцинства, а на последната – повишена чувствителност към 
етнокултурното разнообразие и разбира се превенция на отпадането на ромските 
ученици от училище. Всъщност това е основната ни цел. И тук е мястото да кажа, че 
по тази цел работим много усилено с Център „Амалипе“ – град Велико Търново от 
2009 г. И да благодарим за оказаната методологическа и финансова помощ.
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Благодарение на съвместната ни работа постигнахме много добри резултати 
по отношение на превенцията на отпадането на ромските ученици от училище. И 
ако през периода 2005 – 2010 г. броят на отпадналите ученици за година е до 10 – 
12 ученици, то от 2010 г. насам той е спаднал рязко до двама ученици на година, а 
тази учебна година нямаме отпаднал ученик. Всичко това е резултат от изготвянето 
на Училищната програма за превенция на отпадането на учениците от ромски 
произход.

Тази програма има няколко основни компонента:
1. Анализ на ситуацията:
– Информация за учениците по малцинствени групи, тоест установяване в кои 

класове колко ученици от ромски произход има и какъв е социалният им статус;
– Анализиране на информацията за отпадналите ученици за предходните три 

години;
– Установяване на застрашените от отпадане и изготвяне на профил;
– Проследяване на отсъствията и успеха на учениците от ромски произход 

(слабите оценки и многото отсъствия са ясен индикатор за проблем);
– Родителска ангажираност.
2. Цел и задачи:
Нашата основна цел е:
Създаване на механизъм за превенция на отпадането на ромските ученици и 

управлението му на училищно ниво. 
Постигаме я чрез следните задачи: 
– Изграждане на прецизна система от взаимовръзки и обратна информация за 

поведението и успеваемостта на учениците;
– Развиване на ефективна система от действия за преодоляване на проблема с 

безпричинните отсъствия;
– Реализиране на дейности в партньорство с други структури, родители, непра-

вителствени организации – подкрепяща среда;
– Обучение на педагогически екипи да идентифицират и решават социал-

ните, образователните, поведенческите и други проблеми, които поставят децата 
в риск да отпаднат от училище;

– Разработване и прилагане на обучителни, извънкласни и извънучилищни 
програми и подкрепи за мотивиране и задържане на децата, осигуряване на консул-
тиране, съветване, професионално ориентиране, активно въвличане и работа със се-
мейството;

– Създаване на условия за опознаване и разбирателство между различните етни-
чески групи и мотивиране на семействата за безпроблемно интегриране на учениците.

3. Проблеми и дейности за преодоляването им.
Проблемите и част от дейностите са посочени по-горе.
Сега бихме искали да акцентираме върху две от дейностите ни, чиято работа 

наистина заслужава специално внимание. Това е работата на родителския клуб и уче-
ническия парламент. 
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Родителски клуб в нашето училище за първи път е учреден през месец април 
2010 г., чиято работа продължи до месец октомври 2012 г., чиято основна роля беше 
подпомагането на учителите и училищното ръководство по преодоляване на про-
блемите на отпадането на ромските ученици от училище. Родителският клуб беше 
сформиран от 18 активни родители, част от които са и членове на Училищното на-
стоятелство. Всички знаем, че слабост на нашата образователна система е, липсата на 
механизми за ангажиране на родителската общност с проблемите на средното обра-
зование, особено що се отнася до ромите. Ето това е един такъв механизъм, чрез кой-
то училището се отваря към родителите от една страна, а от друга – това е и начинът 
за преодоляване на социалната капсулация на ромите. Важно условие за успеха на 
родителските клубове е привличането на неформалните ромски лидери. В състав от 
20–25 членове на родителския клуб включването на двама-трима неформални лиде-
ри е напълно достатъчно. Около тях се сформира ядро още от 7-8 родители, които 
организират работа на целия клуб. Т.е. достатъчно условие е половината от тях да са 
активни, инициативни, а другата половина да са просто изпълнители и/или носители 
на посланията от работата на клуба. Защото е много важно хората да са информира-
ни, а информацията в населени места, където преобладава ромско население е много 
трудно достъпна. Особено ако става въпрос за образование. В този смисъл родител-
ските клубове са своебразни медиатори между училищата и общността. И смятаме, 
че точно тук е силата, потенциалът на такъв тип сформирования.

Споменахме, че работим по проект за образователна интеграция на учениците 
от етническите малцинства. Стойността на този проект е близо 120 000 лева. Една 
от заложените ни дейности е имено учредяване и работа на родителски клуб. Затова 
роботата на първия ни такъв клуб беше до месец октомври. А през месец ноември 
2012 г. формално учредихме следващия такъв клуб, съобразявайки се с графика за 
дейностите по проекта. Само че формалното учредяване не предполага и формална 
работа. Вторият клуб е не само формално продължение на работата на първия. С този 
родителски клуб ние вече разширяваме работата, обхвата на дейността, като акцен-
тираме на интеркултурното образование в нашето училище. Ето защо сме заложили 
и обучение на родители. Две от тях вече са факт. Едното обучение беше в края на ме-
сец февруари на Киряка – Каспичан, а другото – в началота на месец юни тази година 
в Кранево. И предстои още едно през месец септември пак тази година в град Балчик. 
Освен тези обучения ние провеждаме и много други срещи с тези родители (те са око-
ло 30 човека) и дискутираме теми, свързани с ранното училищно отпадане, ранните 
бракове, трудното усвояване на българския език, агресията в училище и извън учи-
лище и т.н. Нашите изводи от работата на родителския клуб са повече от обнадежда-
ващи. Смело можем да заявим, че сме спечили една голяма част от родителската общ-
ност на страната на училището като институция. Вече не сме толкова сами в каузата 
ни да интегрираме и децата, и родителите в името на едно по-образовано общество.

Освен на родителите ние много разчитеме и на самите деца. По инициатива на 
Център „Амалипе“ през 2010 г. в нашето училище се учреди ученически парламент. 
Учредителите бяха 14 ученици от 4. до 12. клас с председател Мадлена Георгиева, то-
гава ученичка в 10. клас, тази година – абитуриентка и отличник на випуск 2013 г.. 
Самото учредяване изцяло бе организирано от учениците. С кампания за избор пър-
во на представител на класа и след това кампания за избор на председател и ръко-
водство. Това е много важно, защото учениците сами осъзнават важността на рабо-
тата, с която се ангажират. Сами изготвят програма за работа и дейности. Например 
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инициират информационна кампания сред големите ученици в рамките на антиспин 
кампанията. Вземат участие в изготвянето на спортния календар на училището, при 
организиране на училищни тържества и други мероприятия, свързани с живота в 
училище. Т.е., са доста активни при организирането на културни и спортни събития 
и донякъде и при организирането на учебния процес. Всичко това улеснява процеса 
на търсене на съмишленици при осъществяването на различни мероприятия и съз-
даване на клубове по интереси. Което води до подобряване и разнообразяване на 
ученическия живот. Ученическият парламент е гарант за зачитане и отстояване на 
основните права на личността на ученика от една страна, а от друга – посредник при 
разрешаване на конфликти на всички училищни нива: ученик–ученик; ученик–учи-
тел; ученик–ръководство.

Ученическият парламент има участие при решаването на важни проблеми, ка-
саещи ученическата общност и право на участие в работата на Педагогическия съвет 
при разглеждането на въпроси, пряко засягащи нейните интереси, включително и 
при обсъждането на Правилника за вътрешния ред. Което стимулира учители и ръ-
ководство да търсят нови методи и средства за разнообразяване и повишаване ефек-
тивността на учебно-възпитателния процес.

Чрез повишаване на ангажираността на учениците в училищния живот се ану-
лира неприятното усещане за принуда при участие в него и трансформира дейността 
на учителя от главен организатор и изпълнител в съветник и координатор.

Акцентирайки на субектните взаимоотношения с ученическата общност, се на-
малява негативизмът в контактите, подобрява се климатът в класната стая и извън 
нея и се облекчава пряката учебно-възпитателна дейност. Като балансьор и партньор 
във взаимоотношенията между различните нива и институции ученическият съвет 
би улеснил контактите между учители и ученици. 

И не на последно място, подпомага реализирането на крайната цел на учебно-
възпитателниия процес, т.е. формирането на активни личности, които самостоятел-
но проектират, творят, създават, управляват и поемат отговорности.

Проблеми и мечти с различен цвят и темперамент 
Тодорка Атанасова, Надежда Петрова, Галина Тошкова

ОУ „Добри Войников“, село Победа, община Добрич

България е страна, в която живеят хора с различен етнически произход: бъл-
гари, турци, роми, арменци, руснаци, евреи, власи, татари и др. Налага се българ-
ското училище да дава „образование без предразсъдъци“, насочено към опознаване, 
разбиране и приемане на социолкултурното разнообразие. Да формира готовност 
за компетентност, интеркултурно общуване, взаимодействие и сътрудничество на 
хора от различен етнос.

В ОУ „Добри Войников“, село Победа, община Добрич, съжителстват българи 
и роми – 90% от учениците са с ромска етническа принадлежност. Това създава реди-
ца затруднения като: безпричинни отсъствия от учебни занятия, ниски обучителни 
резултати, отпадане от училище в задължителна за обучение възраст, неучастие на 
родителите в училищния живот.
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В ЦМЕДТ „Амалипе“ открихме добри практики в усилията за привличане и 
задържане на ромските деца в училище. Предложена ни бе методическа помощ от 
педагогически екипи и национално признати експерти в образованието на ромските 
деца. Получихме подкрепа в предприетите вече от наша страна действия за справяне 
със затрудненията. 

Училището ни се насочи към Програмата „Намаляване на отпадането на ром-
ските деца от училище“ на ЦМЕДТ „Амалипе“, подкрепена от Фондация „Америка за 
България“. Включихме се успешно в Проект „Превенция на отпадането на ромските 
ученици от училище“. Проектът е тригодишна програма и се реализира от януари 
2010 г. до юни 2013 г., като дейностите са насочени към разрешаване на проблемите с 
отсъствията, успеха, продължаващото образование на ученици роми в средни учили-
ща, включването на ромски родители в училищния живот. 

Основните цели са:
1. Въвеждане на интеркултурно образование чрез СИП „Фолклор на етносите 

в България – ромски фолклор“ и оценка на ефекта по отношение на намаляване на 
отпадането от училище;

2. Рeer training – партньорско обучение 
Доказали професионализма си учители да организират обучение на свои ко-

леги и да предадат опита си на училища със сериозни проблеми в задържането на 
ромските ученици;

3. Привличане на ромските родители  в учебния процес и включването им в 
училищния живот.

Моделът за привличане и задържане на децата в училище се прилага в много 
училища, имащи проблем с отпадането на ученици, от 10 административни области в 
страната. 

Основен подход, използван в рамките на проекта, е „учители обучават учите-
ли“. Училища, които са натрупали опит и успехи в усилията за привличане и задър-
жане на ромските деца в училище, образуват група „базови училища“. Към тях са при-
крепени училища, търсещи подкрепа в разработването и изпълнението на училищ-
ни програми за превенция на отпадането. Те образуват група „пилотни училища“, 
които получават методическа помощ от Педагогически екипи от базовите училища и 
от Педагогически екип, съставен от експерти в образованието на ромските деца към 
ЦМЕДТ „Амалипе“. Към всяко базово училище са прикрепени пилотни училища от 
същата област.

През учебната 2010 – 2011 г. екипът по проекта от област Добрич включва ОУ 
„Васил Друмев“, село Орляк, община Тервел, като базово училище, ОУ „Добри Вой-
ников“, село Победа, община Добрич, и ОУ „Климент Охридски“, село Смолница, об-
щина Добрич, а през 2011 – 2012 г. и ОУ „Братя Миладинови“, село Черна, община 
Добрич, като пилотни училища. Всяко училище изготви своя училищна програма за 
превенция на отпадането, а проектът „Превенция на отпадането на ромските ученици 
от училище“ обедини училищните програми. Проектът е отговор на необходимостта 
за решаване на специфичните проблеми на учениците от етническите малцинства на 
територията на трите или четирите училища, които са сходни.

Проблемите в ОУ „Добри Войников“, село Победа, към които е насочен проек-
тът „Превенция на отпадането на ромските ученици от училище“, са:
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– Голям брой безпричинни отсъствия;
– Нисък успех на учениците в училище;
– Отпадане на ученици от училище; 
– Нисък процент на ромските младежи, продължаващи в гимназии; 
– Неучастие на ромските родители в дейността на училището. 
Обследване на проблемите и причините за тях, конкретно в нашето училище, 

бе необходимо за реален анализ на ситуацията и включване на адекватни мерки в 
предварителната програма, разработена от училищния екип по проекта. 

Отпадането от училище на ученици в задължителна училищна възраст, преди 
да са получили степен на образование, не е нов или непознат проблем, но при нас 
излезе на преден план, тъй като всеки един от останалите проблеми често води до 
такъв завършек.

Сред ромите в България проблемът с отпадането от училище е особено остър, 
което рефлектира и върху цялостното образователно ниво на общността: ромите са 
етносът с най-ниско образователно ниво в България.

Причините за отпадане на ученици от нашето училището са:
– Висока безработица, крайна бедност и трудова миграция в региона. Децата 

често сменят училището, което води до понижаване на мотивацията им за учене и 
последващо отпадане. Загрижени за прехраната, родителите не обръщат достатъчно 
внимание на образованието на децата си.

– Ниско ниво на образованост на родителите или настойниците с ромска при-
надлежност. Недооценяване на училищното образование и незаинтересованост от 
задължителното обучение на децата. Голяма част от родителите са неграмотни или 
полуграмотни. 

– Занижен родителски контрол и неправилно формираното отношение в се-
мейството към училището и към учебния процес. Смятат, че и без образование може. 
Това води до копиране на модела и конфронтация с училищната общност.

– Трудности с учебното съдържание още от 1. – 2. клас. Децата от ромски про-
изход имат проблеми с говоренето и разбирането на български език, защото не посе-
щават редовно или изобщо детска градина и подготвителна група.

– Чести прояви на насилие в семейството и извън него. Наличие на висока бито-
ва престъпност. Голяма част от децата живеят в агресивна семейна среда на побоища, 
неразбирателства и перманентни разводи. Лошият пример, проблемите в семейство-
то и начинът на живот занижават мотивацията за учене и посещаване на училището.

– Отсъстващи родители и отглеждане на децата от възрастни близки. Роди-
телите, пребиваващи в чужбина, често отвеждат децата със себе си, за да получат 
помощите за тях. 

– Традиционният начин на живот и ценности при ромите. Сключване на ранни 
бракове, спиране на момичетата от училище, поради страх от „открадване“ или защо-
то смятат, че не им е необходимо да са образовани и др. 

– Лоши бит и културна изостаналост на семействата с ромска принадлежност. 
– Използване на детския труд за прехраната на семейството.
– Липсата на психолог в училище. 
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С проекта „Превенция на отпадането на ромските ученици от училище“ пред-
приехме следните целенасочени мерки за задържане на ромските ученици в училище, 
за намаляване на риска от отпадане и за реитеграция на отпадналите ученици:

1. Активно използване на извънкласните и извънучилищните дейности за пре-
венция на отпадането на ученици от училище.

2. Целенасочена работа за приобщаване и по-масово включване на ромски ро-
дители в живота на училището.

3. Създаване на среда и условия за развитие и изява на личностните  качества 
и потенциал на децата.

4. Повишаване на здравната култура на ученици и родители.
5. Работа за подобряване на комуникативността, адаптивността, мотивацията 

за учене и продължаване на образованието на учениците и родителите им. 
6. Създаване у децата на чувство за принадлежност към училището.
Оптимизира се извънкласната дейност в училище, отчетоха се големите й въз-

питателни възможности и положителното влияние, което оказва върху нашите уче-
ници. При нас тя се осъществява в единство с формите за свободноизбираема подго-
товка, регламентирани в учебния план. 

Училището осигури участие на родители – ромски лидери, в обучителен семинар, 
организиран от Център „Амалипе“ по проблемите с образованието на ромските деца.

Проектните дейности за училището са:
І.    СИП „Фолклор на етносите в България – ромски фолклор“;
ІІ.   Вътрешна квалификация между трите училища;
ІІІ.  Училище за родители;
ІV.  Клуб „Работилницата на Майстор Сръчко“;
V.   Театрален клуб „Звънче“;
VІ.  Клуб „Спорт“;
VІІ. Съвместна дейност на трите училища.

Богата и разнообразна е дейността по проекта.
ЦМЕДТ „Амалипе“, Фондация „Америка за България“, Фондация „Отворено 

общество“ и МОМН проведоха обучения на директорите на училища от проектни-
те екипи за предварителна разяснителна работа. В ОУ „Добри Войников“, село По-
беда, за учебната 2010 – 2011 г. бяха заложени и работиха две групи СИП „Фолклор 
на етносите в България – ромски фолклор“ с общо 41 ученици – 1 група в начален 
етап (2. – 4. клас) и 1 група в прогимназиален етап (5. – 8. клас) с по 1 час седмично 
– общо 66 часа за учебната година. Учителите ръководители преминаха обучение в 
ЦМЕДТ „Амалипе“, град Велико Търново, където се запознаха с практическите и 
методически специфики на обучението по СИП „Фолклор на етносите в България 
– ромски фолклор“, изготвиха годишни тематични планове. С въвеждането на този 
СИП търсим начин за възпитаване на етническа толерантност и за привличане и 
задържане на децата в училище чрез изучаването на ромски фолклор. Уроците не 
бяха традиционни часове по четене или музика. Чрез използването на интерактив-
ни методи, забавни игри и извънкласни дейности се цели задържането на учениче-
ския интерес и активност. 
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Сформирането на групите се извърши след проучване интересите на ученици-
те и желанията на родителите. Последва разясняване дейността на СИП „Фолклор 
на етносите“ на родителска среща. От ЦМЕДТ „Амалипе“ ни предоставиха учебните 
помагала, за 2. – 4. клас „Истории край огнището“, за 5. – 8. клас „Разказани пътища“, 
учебни тетрадки и „Книга за учителя по ромски фолклор“. Работи се за опознаване 
фолклора на другите етноси, богатия фолклорен свят на ромите, изтъкват се сход-
ствата между ромския фолклор и фолклора на другите етноси, за да се убедят, че в 
приказките, песните и преданията на ромите се говори за правда, доброта, любов и 
щастие. Целта е децата да осъзнаят значимостта на общите елементи в традициите 
и културата на различните етноси в България. Работата е интересна, увлекателна и 
забавна. 

В СИП „Фолклор на етносите“ в групата от 2. – 4. клас се изработиха макети на 
„Агуш конак“, разположен в Родопите и къща от град Троян от епохата на Възражда-
нето. Проведен бе вълнуващ празник „На чашка руски чай“, с руски песни, стихотво-
рения и драматизация на приказката „Репка“. Организирано бе кулинарно училище, 
в което учениците, заедно с родителите си, изработиха празничен обреден хляб и ко-
ледна къщичка от медено тесто.

В групата 5. – 8. клас учениците изработиха родословно дърво за всеки участ-
ник, етно-карта с разпределението на ромските групи на територията на България и 
проучиха етимологията на ромските имена. 

Всички участници в групите по СИП извършваха и събирателска дейност, из-
дирваха старинни предмети и подредиха училищен кът на етносите. В събирател-
ската дейност се включиха ученици, учители, родители. Престилки, корита, глинени 
съдове донесоха роми копанари, които живеят на територията на село Победа.

През учебната 2011 – 2012 г., сборна група с ученици от 2. до 8. клас от СИП 
„Фолклор на етносите в България – ромски фолклор“ разучи и представи на колед-
ното тържество в Община Добрич спектакъла „Коледа e“, a на училищната сцена в 
село Победа и читалищната в село Котленци беше представен спектакъл „Коледа или 
Байрам, важното е да си там и да не си сам“. Втора сборна група коледува в земедел-
ските кооперации в селата Победа и Полковник Минково, в Кметство на село Победа, 
при частен земеделски производител Иван Колев, в здравната служба в село Победа. 
Децата с въодушевление пяха коледарски песни и изричаха благословии за здраве и 
берекет. Сформирана бе и сурвакарска група, която изработи сурвакници и посети 
ромската махала в село Победа и пенсионерски клуб село Котленци на 14 януари, 
където поднесе поздравителни картички на ромските родители и пресъздаде обичая 
„Василица“.

В часовете по СИП „Фолклор на етносите“ ученикът участва активно, споде-
ля, преживява. За да е по-интересна работата, класната стая се променя – учениците 
разместват чиновете, сядат на пода, танцуват и пеят. Чрез забавления се възпитават 
да бъдат добри, да учат, да си помагат. Първата година СИП „Фолклор на етносите“ 
беше финансиран от бюджета на училището, през втората година – по проект „Етно-
палитра“ към ЦОИДУЕМ, по който работиха в ТМС „Звънче“ с две групи – секция 
„Фолклор“ и секция „Театър“, училищен парламент и родителски клуб, а третата го-
дина работим по проект „Весел калейдоскоп“ по ОП „Развитие на човешки ресурси“ 
и СИП „Богатството на етносите“ се финансира от този проект. През тази година 
работи танцов състав „Хоп-троп“.
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В Базовото училище през 2011 – 2012 г. се проведе открит урок на тема „В света 
на музиката“. През следващата година ни предоставиха електронен урок, който беше 
интересен и полезен за учениците в групата. Третата година в СИП „Богатството на 
етносите“ се проведе открит урок на тема „Приказки, предания, легенди на различ-
ните етноси“. С материалите от работата и за развитието на всеки ученик, изучаващ 
СИП „Фолклор на етносите“, е изготвено портфолио.

Организира се клубна форма „Училище за родители“, с която усилията се на-
сочиха към предизвикване на родителски интерес към проблемите на училището и 
привличане на родителите за участие в образователния процес, за съдействие при 
разрешаване на назрели конфликти и проблеми, водещи до отпадане от образова-
телната система.

Клубът организира „Отворени врати“ за подпомагане на учениците от 1. клас при 
адаптацията им към училищния живот чрез присъствие в учебните часове. Родители 
влизаха в класните стаи и учеха заедно със своите деца, за да могат да им помагат вкъщи.

Родителите все повече присъстват и участват в организирани от училище-
то мероприятия – тържества, празници, родителски срещи, спортни мероприятия, 
състезания, конкурси. Включват се в изработването на карнавални костюми, маски, 
сурвакници, кулинарни изделия, в плетенето на терлици, в събирането на старинни 
предмети за къта на етносите, в извозването на децата по време на участия на праз-
ници, събори, спортни срещи извън село Победа. Взеха участие и като ръководители 
на клубни дейности по проект „Етнопалитра“ към ЦОИДУЕМ. Съвместно с РЗИ-До-
брич периодично се организират здравни беседи с ученици и родители за повишава-
не на здравната култура и предотвратяване отпадането по здравословни причини и 
лектории за превенция на ранните бракове. Учителският колектив успя да привлече 
2 ученички от осми клас и да предотврати ранни бракове. От миналата година ро-
дителския клуб играе важна роля в живота на училището. Родители започнаха да се 
интересуват от децата си  и да участват в живота на училището.

Ученическият парламент заработи активно през учебната 2011 – 2012 г.. Учени-
ците инициираха дарителски кампании за осигуряване на помагала, дрехи, обувки и 
хранителни продукти. Съвместно с БЧК – град Добрич и Фондация „Ръка за помощ“, 
бяха организирани акции за предоставяне на облекла и хранителни пакети на соци-
ално слаби ученици и крайно нуждаещи се родители. Тази година нашите ученици 
получиха дарение 48 чифта нови детски сандали, на които децата се зарадваха.

В ученическия парламент, учениците активно се включват за оказване на по-
мощ на застрашени от отпадане техни съученици и за участие при разрешаване на 
възникнали проблеми с конкретни ученици. Прилага се подхода „връстници помагат 
на връстници“, при който ученици наставници работят с проблемни ученици, както 
в училище, така и извън него. Изготвена е база данни с личен профил на всички уче-
ници, попадащи в рисковите групи на застрашени от отпадане ученици.

На 09 май 2013 г. за поредна година се проведе Ученическо самоуправление, ини-
циирано от ученическия парламент. Включиха се 14 ученици в ролята на директор, учи-
тели и помощен персонал. В края на деня се проведе съвместен учителско-родителско-
ученически съвет за анализ на мероприятието и предложения за следващата година.

По проектната дейност „Работилница на  Майстор Сръчко“ в училището рабо-
тиха две групи – по една в етап, в които участваха общо 40 ученици от 1. до 8. клас. 
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Уредени бяха постоянни изложби с предмети, изработени от учениците: рисунки, 
посветени на родината и празниците в училище; изделия от природни материали и 
хартиени отпадъци; тъкани черги и плетени терлици с шарени мотиви; коледни пана 
от конци и хартия. Малките сръчковци направиха карнавални маски и костюми за 
училищния карнавал. Компютърните поздравителни картички за Коледа, Нова годи-
на, Василица и Осми март зарадваха родителите. 

В „Работилницата на Майстор Сръчко“ учениците с огромно желание изра-
ботват предмети от различни материали, тъкат, плетат, шият, готвят, рисуват, режат, 
сглобяват, моделират. Учат се на трудолюбие и уважение към труда на другия. През 
2012 г. дейността на този клуб продължи под надслов „Сръчковци“, където учениците 
работиха с огромно желание.

В Театрален клуб „Звънче“ участваха 25 ученици от 1. до 8. клас, учители и ро-
дители. Целта бе създаване на среда и условия за развитие и изява на личностните ка-
чества и потенциал на учениците, подобряване комуникативността, адаптивността и 
мотивацията за им учене. Предизвиканите положителни емоционални преживявания, 
допринесоха емоционалното възприятие да се използва като средство за възпитание и 
да се създава у децата чувство за принадлежност към училището. В клуба се подготвя-
ха и представяха музикално-поетични спектакли за училищни празници, за съвмест-
ни мероприятия с училищата по проекта, за празници на етноса или общността.

Богата и разнообразна бе дейността на театрален клуб „Звънче“:
– музикално-поетичен спектакъл за откриване на учебната година; 
– поетичен рецитал за Деня на народните будители и общоучилищно състеза-

ние „Урок по родолюбие“, където два ученически отбора – „Паисий“ и „Софроний“ се 
състезаваха във викторина, свързана с живота и делото на видни народни будители. 
Във ІІ кръг се проведе състезание за най-добър рецитатор на стихотворения за Па-
исий Хилендарски и Софроний Врачански. В края на състезанието бяха раздадени 
специални медали на най-добрите и най-знаещите по примера на килийните учили-
ща през Възраждането.

– драматизация на откъси от литературни произведения: „Мързеливата снаха“, 
„Крадци у Хитър Петър“ и „Апостолът в премеждие“;

– литературен конкурс „Любовта и нейните измерения“, представен на учи-
лищна сцена;

– организира се и се проведе Коледен училищен бал; 
– поетичен рецитал и презентация за живота и делото на Васил Левски и за „3 

март – Ден свещен на свободата“; подготви се разгърната пътуваща книжка за „Жи-
вота и делото на Апостола на свободата“;

Учениците с желание и удоволствие се качват на училищната сцена и привет-
стват организирането на всяко училищно мероприятие. Заедно с тях на театралния 
подиум често се изявяват учители и родители. 

Дейността на клуб „Спорт“ обединява ученици, родители и учители. В отбори-
те по футбол, хандбал, волейбол и шах участват 30 ученици и 12 родители. Нашите 
родители, особено по-младите, участват активно в тренировките на отборите. Про-
веждат се футболни срещи с участието на родители. Заедно с учениците посещават 
футболни срещи между ФК „Орловец“, село Победа, и други отбори. Проведен бе во-
лейболен турнир с ученици и родители. 
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На 22 май 2012 г. секция „Спорт“ организира и проведе общоучилищен спор-
тен празник, който се посрещна с огромен ентусиазъм от учениците. Той включваше 
състезания по футбол, шах, крос, народна топка, дърпане на въже, волейбол между 
учители и ученици и родители. Бяха присъдени много награди.

На 30 юни 2012 г. фолклорна група към СИП „Фолклор на етносите“ и Театрален 
клуб „Звънче“ участваха във фолклорния събор в село Дебрене, община Добрич. Уче-
ниците ни изпълниха обичая „Пеперуда“ и „Пролетни празници“, с които спечелиха 
златен медал. Следващото им участие беше на Третия събор на българите от Северна 
Добруджа в село Дъбовик, община Добрич, където представиха отново български на-
родни обичаи. Тази година танцьорите от танцов състав „Хоп-троп“ представиха на съ-
бора в село Дебрене автентични добруджански хора и отново завоюваха златен медал.

През учебната 2012 – 2013 г. ОУ „Добри Войников“, село Победа, бе базово учи-
лище, с пилотни училища – ОУ „Панайот Волов“, град Добрич, ОУ ,,Климент Охрид-
ски“, село Смолница, община Добрич, ОУ „Неофит Рилски“, село Ловчанци, община 
Добрич. Осъществяваха се обменни визити, организираха се кръгли маси, създаде се 
„информационен мост“, реализираха се съвместни дейности, взаимно се оказваше 
методическа помощ. 

Проведени са четири срещи, на които бе представен:
– опита на базовото училище по реализирани проекти и организирани празници;
– участието в конкурси и в детския ромски фестивал ,,Отворено сърце“ в град 

Велико Търново, ежегодно организиран от ЦМЕДТ „Амалипе“ за училища, въвели 
СИП „Фолклор на етносите“;

– дискутирани бяха различни теми като:  трудности, в работата на групите по 
СИП; най-често срещани проблеми при прибиране и задържане на ромските деца, 
застрашени от отпадане; възможности за помощ от център ,,Амалипе“ и базовото 
училище; начини за провеждане на дейностите по проекта.

Съвместната дейност на училищата е строго регламентирана в общия проект. 
През 2010 – 2011 г. в пилотното училище в село Смолница се проведе Патронен 

празник, където останалите училища поздравиха присъстващите. Нашето училище 
се представи с откъс от „Криворазбраната цивилизация“, изпълнен от ученици и учи-
тели. В първата година от проекта участвахме в ромски празник, проведен и органи-
зиран от ОУ „Васил Друмев“, село Орляк, а по покана на читалищното ръководство 
през 2012 г. участвахме и в ромски празник в село Плачи дол. В ОУ „Добри Войников“ 
се проведе съвместен спортен празник между трите училища. 

През 2011 – 2012 г. бе съставен и издаден от четирите училища съвместен вест-
ник, където беше отразена дейността им по проекта. Проведе се пътуваща изложба в 
село Черна, където беше представено лично творчество на учениците и бе организи-
ран общ концерт с участието на ученици от всичките училища. 

През 2013 г. съвместната дейност е свързана с три празника:
– Посрещане на Баба Марта.
– Ромски празник в село Ловчанци и изработване на информационна дипляна 

за дейността на училищата, работещи в екипа – базово и пилотни училища.
– Футболна среща на базово и пилотни училища, проведена в ОУ „Панайот 

Волов“, град Добрич.
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Първата съвместна среща на базовото и пилотните училища беше на празника 
Първи март и се проведе в три направления:

– „Баба Марта бързала“;
– „Баба Марта в РИО“;
– „Баба Марта в Международен колеж“.

„Баба Марта бързала“ – под този надслов бе проведен съвместният празник на 
нашите четири училища. Децата посетиха кмета на община Добрич, началника на РИО 
– град Добрич, служители на Международен колеж, град Добрич, и застрахователна 
компания „Виктория“, град Добрич. Заедно с баба Марта те благославяха за здраве, 
късмет и плодородие, пяха песни, рецитираха стихове, подаряваха мартеници и мар-
тенски дръвчета. Пожеланието „Нека Йовковата бяла лястовица полети над равните 
добруджански поля и донесе на всички надежда за добро!“ развълнува всички в този 
хубав мартенски ден. Учениците от СИП „Фолклор на етносите в България – ромски 
фолклор“ и „Работилницата на Майстор Сръчко“ украсиха с бяло и червено живо дър-
во в двора на училището, поставиха мартенско дърво в сградата на училището, уредиха 
мартенски кътове, изработиха пълна кошница мартеници. С тях Баба Марта зарадва 
всички ученици и служители от училището, посети ромската махала с децата и закичи 
родителите им с мартеници за здраве. Песни и стихове огласяха цялата махала.

Втората съвместна среща е провеждането на Ромски празник „Слънцето грее 
еднакво за всички“, организиран от ОУ „Неофит Рилски“, село Ловчанци. Учениците 
представиха елементи от фолклора на различните етноси на Балканския полуостров 
– български народни песни и танци, гръцки танц, руски цигански танц, обичая „Къ-
носване на булка“, драматизации на приказки. На този празник ученици, учители и 
родители показаха разбирателство, уважение, толерантност между различните етно-
си в ОУ „Неофит Рилски“, село Ловчанци.

Третата съвместна среща се проведе между ученическите отбори по футбол на 
четирите училища. Организатор и домакин на общия спортен празник по проекта 
бе ОУ „Панайот Волов“, град Добрич. Победа извоюва отборът на ОУ „Добри Войни-
ков“, село Победа.

В чест на Първи юни – Международния ден на детето, във всяко училище се 
проведе весел детски празник с почерпка за учениците.

В срещите участват и родители на наши ученици, ромски лидери, представите-
ли на Център „Амалипе“, представители на училищното настоятелство.

Традиция за ОУ „Добри Войников“, село Победа, е провеждането на екскурзии 
с учебна цел. През юли 2012 г. ученици и учители от училището посетиха Десета-
та лятна театрална академия за деца в риск по покана на ОУ „Н. Й. Вапцаров“, 
село Широка лъка, област Смолян. Темата на спектакъла беше „Египет“. Специално 
изработените костюми и интериор, прекрасното изпълнение на децата и актьорите 
завладя сърцата на нашите ученици. Група от СИП „Фолклор на етносите в Бълга-
рия – ромски фолклор“ от нашето училище поздрави всички присъстващи с танц. 
Поздравителен адрес и подаръци получи ОУ „Н. Й. Вапцаров“, село Широка лъка, от 
името на нашия учителски колектив.

Пътувайки през родината, учениците се убедиха колко е красива тя. Тръгнаха 
от равнината и стигнаха до красивата планина Родопи. Минаха през Мадара с Ма-
дарския конник, Котел с Музей на Възраждането и Природонаучен музей, Жеравна 
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с къщата музей на Йордан Йовков, пещерата Дяволско гърло, планетариума в град 
Смолян, връх Шипка и църквата със златните кубета. 

От 8 до 11 юни 2013 г. отново бе организирана екскурзия, където учениците от 
ОУ „Добри Войников“, село Победа, и ОУ „Климент Охридски“, село Смолница, по-
сетиха отново Детския ромски фестивал ,,Отворено сърце“ в град Велико Търново, 
ежегодно организиран от ЦМЕДТ „Амалипе“ за училища, въвели СИП „Фолклор на 
етносите“. ОУ „Добри Войников“, село Победа, за трета година участва във фестивала 
и има присъдени грамоти. По време на екскурзията посетихме и осъществихме съв-
местен концерт с ОУ „Антон Страшимиров“, село Бохот, област Плевен.

В организираната пътуваща изложба през 2012 г се представихме с предмети, из-
работени от природни материали, есета и разкази, написани от наши ученици и дипля-
ни, изработени в секция „Компютърни дейности“. На един от разказите „Момчето от 
Египет“ журито присъди първо място по време на фестивала, а всичси есета и разкази 
бяха публикувани в книгата „Моята мечта за ромите в България“ на ЦМЕДТ „Амалипе“.

През 2013 г. взехме участие в конкурса, организиран от фестивала „Заветът на 
Майстора в моите очи“. Учениците рисуваха картини, писаха есета и разкази, изра-
ботиха фотоколажи. Есето „Магията на грънчарството“, написано от ученичка от 7. 
клас, спечели ІІІ място и грамота от конкурса.

След гостуването във Велико Търново учениците посетиха Габрово, Ловеч, 
Плевен, Троян, Карлово и Казанлък.

На 14 юни 2013 г. се проведе екскурзия с учебна цел до резервата „Сребърна“ и 
град Силистра. Учениците разгледаха природонаучния музей в резервата, посетиха Ху-
дожествената галерия, разходиха се в Дунавския парк на града. На учениците от 8. клас 
тържествено бяха връчени свидетелства за завършено основно образование.

ЦМЕДТ „Амалипе“ и Фондация „Америка за България“ осъществяваха  ежеме-
сечен и срочен контрол и отчетност по проекта чрез:

– проследяване на отсъствията на всички ученици;
– проследяване отсъствията на учениците от контролните групи;
– информация за всички ученици – за етноса им, при кого живеят и имат ли 

близки в чужбина; 
– срочните оценки по предмети на всички ученици; 
– информация за застрашени от отпадане ученици;
– информация за реинтегрирани ученици;
– материали и информация за инициативи в училището;
– посещения в училищата от проекта – осъществени са 7 визити.
Очакваните резултати:
– намален процент на отпадналите ученици – до средния за областта;
– намален брой безпричинни отсъствия;
– повишен успех в училище;
– повишен процент на записани ромски младежи в средни училища;
– повишено включване на ромските родители в училищния живот.
Постигнати резултати в рамките на тригодишния период на проекта:
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– намаляване на броя на отпадналите от училище;
– намаляване на броя на безпричинните отсъствия и бягства в ПИГ;
– привлечени родители да учат заедно с децата си;
– участие на повече родители в училищни мероприятия, в спортни отбори;
– подредени изложби;
– представени театрални постановки;
– проведени обучителни семинари;
– проведени съвместни мероприятия;
– обособено информационно табло за проекта „Мечтите започват от нас“.
Работата по проекта приключи със среща на екипа на четирите училища, къде-

то бяха дискутирани различни теми като: трудности в работата на групите по СИП, 
най-често срещани проблеми при прибиране и задържане на ромските деца, работата 
със застрашени от отпадане ученици и възможности за помощ от Център „Амалипе“ 
и базово училище, начини за провеждане на дейностите по проекта.

Работата ни по проект „Намаляване на отпадането на ромските ученици от 
училище“ се отразява в училищния сайт: http://ouvoynikov-pobeda.com/ и на обосо-
беното за проекта информационно табло, като материалите системно се обновяват.

Българи, роми, турци, арменци, евреи и представители на други етноси от ве-
кове са заедно в границите на българската държава. Общият език, на който те разго-
варят помежду си, е българският, но всяка етническа група има и свой собствен език, 
свои приказки и песни, обичаи и празници.

Както различните цветя от ромската приказка „Дъга от цветя“ цъфтят в една 
градина, така и хора с различен етнически произход живеят в една държава – Бъл-
гария. Те се различават по своя майчин език, по обичаите си и по религията, която 
изповядват, но си приличат по това, че са хора, които обичат своята родина и ценят 
човешките добродетели – трудолюбие, справедливост, любов към семейството.

Всеки ученик е добър в нещо. Това понякога е област, заложена в учебните про-
грами, но често остава извън тях. За да бъде училището привлекателно, е необходимо 
децата, техните родители и местната общност да припознаят училището като „своя“ 
институция. Затова ние осигуряваме възможността те да намерят нещо от своята 
култура в училище, стремим се да организираме благоприятна среда за всяко дете. А 
добре организираното училище е сигурна гаранция за привличането, задържането и 
успеха на учениците.
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Заедно работим и заедно успяваме
Павлина Филева, Диана Георгиева, Маргарита Иванова 

ОУ „Христо Ботев“, село Каспичан

Правото на образование е едно от фундаменталните човешки права. Неговата 
роля е да разкрива таланта и потенциала на всеки човек, да допринася за развитие на 
личността, да способства за подобряване социалния статус на хората и да подпомага 
преобразуванията в различните човешки общности.

Един от основните индикатори за развитието на образователните системи на 
страните-членки на Европейския съюз е отговорността за ефективна превенция и 
ограничаване броя на учениците, застрашени от отпадане. Проблемът за отпадането 
на ученици от училище е най-наболял сред децата от ромски произход. Това е и един 
от главните проблеми на българското образование.

Причините за отпадането са многообразни и не се проявяват изолирано. Те са 
свързани със социално-битовите условия, при които живеят децата, а също така и с 
икономическата и политическата обстановка на съвремието ни. Това определя необ-
ходимостта да се подхожда всеобхватно и едновременно да се действа индивидуално 
към конкретния случай.

Социално-икономическите фактори – бедността, безработицата, пониженият 
стандарт на живот поставят децата в затруднена битова ситуация. Родителите все по-
често търсят изход в миграцията, чийто резултат за децата е честа смяна на училища-
та и понижаване мотивацията им за учене и последващо отпадане.

Това явление се придружава от много негативни последствия. Отпадането 
от училище на ромски ученици генерира поток от млади необразовани хора, не-
подготвени за съвременния пазар на труда, потенциални безработни, бедни и без 
перспектива.

За ромите доброто образование не е онзи сигурен механизъм, който осигурява 
високо качество на живот и висок жизнен стандарт, носи лична удовлетвореност и 
успех. Ниското социално положение на голяма част от тях, ниската образованост и 
квалификация ги прави неконкурентноспособни и води до тяхната дезинтеграция. 
Етнокултурната специфика на ромската общност и патриархалните норми на свръх 
контрол върху поведението на момичетата също водят до ранно отпадане на ученици 
от училище.

Ето защо приоритет на българското образование трябва да бъде търсенето на 
по-ефикасна образователна политика и работещи механизми за намаляване отпада-
нето на ученици от училище. От началото на второто десетилетие на 21 век все повече 
се работи за интеграция на ромите и това е една от неотложните задачи на Европей-
скта комисия. Създадената Европейска рамка за национални стратегии автоматично 
доведе и до създаването на такава във всяка една страна членка.

В своя доклад от 23 май 2012 г. Европейскта комисия отново призовава дър-
жавите членки да прилагат своите национални стратегии. Периодът 2014 – 2020 г. е 
важен за навременното усвояване на средства от ЕСФ и засилване контактите с не-
правителствени организации.
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Участието на училищата като институции, имащи възможност да откликнат на 
това предизвикателство, е неизбежно. Особено силно се усеща нуждата от работа в 
тази посока в селата. Проблемите, характерни за такива училища, търсеха своите от-
говори и решения и в нашето училище. В ОУ „Христо Ботев“, село Каспичан, учат 98% 
ромски ученици. Цялата дейност на ръководството и на педагогическия колектив е 
подчинена на стремежа да го направим привлекателно и авторитетно. Чрез работа 
по различни проекти успяхме да променим коренно облика му и да се превърнем в 
пример за европейско училище. 

Част от целите, заложени в Стратегията за развитие на училището за периода 
2013 – 2018 г., са: 

– Интегриране на учениците роми чрез повишаване на интеркултурното им 
образование /обогатяване знанията за историята и обичаите на етноса/, обогатяване 
на общата култура на тези деца; 

– Подпомагане на изоставащите ученици;
– Работа върху популяризиране работата на училището сред местната общност;
– Приобщаване на родителите към училищния живот;
– Промяна атмосферата в училище и нагласите на колектива.
Целенасочената ни работа в тази насока започна през 2010 г., благодарение на 

експертната подкрепа на ЦМЕДТ „Амалипе“, Велико Търново.
През 2011 г. получихме предложение за включване в програма към ЦМЕДТ 

„Амалипе“, насочена към превенция на отпадането от училище на ромските деца. Ис-
тинско предизвикателство бе да приемем функциите на базово училище с две пилот-
ни училища, на които трябваше да предадем нашите знания и опит.

Периодичното обучение на директори, базови учители и обученията по СИП 
„Фолклор на етносите“ ни дадоха изчерпателни и адекватни отговори на въпросите:

Откъде да започнем?
Как и с кого да работим?
Какви методи на работа биха били най-удачни, за да постигнем удовлетворя-

ващи резултати?
Паралелно с участието ни в Програмата за превенция, кандидатствахме успеш-

но по проект „Еднакви и различни“ към ЦОИДУЕМ, свързан с утвърждаване кул-
турното многообразие на етническите малцинства. Целенасочено включихме като 
партньори пилотните ни училища ОУ „Св. П. Хилендарски“, град Плиска, в община 
Каспичан и ОУ „Св. Климент Охридски“, село Стоян Михайловски в Нови пазар. Това 
даде възможност да се разгърнат максимално дейностите по двата проекта, а също и 
да се разнообрази училищния живот.

Създаване на ученически парламент
В изпълнение на училищната програмата за превенция една от първите дей-

ности бе създаването на ученически парламент през месец ноември 2011 г. Съста-
вът му бе избран на демократичен принцип като всеки клас (от 2. до 8.) излъчи свои 
представители. Изборът им бе предшестван от тайно гласуване, като за целта се из-
работиха бюлетини и урни. В състава на ученическия парламент влязоха ученици с 
безспорен авторитет сред останалите и с желание за работа и изяви. 

Проблемите, които трябваше да реши ученическият парламент, бяха:
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1. Превръщане на училището в място, където всеки ученик би се чувствал по-
лезен и значим.

2. Намаляване броя на застрашените от отпадане ученици.
3. Повишаване на успеха на училището.
4. Намаляване на агресията. 
В началото дейността на парламента бе изправена пред редица трудности:
– организационно укрепване;
– открояване на съществените задачи и бързото им разрешаване.  
Проведоха се дискусии на различни теми, например: „Моите права като граж-

данин на Европа“. Членовете на ученическия парламент коментираха какви са задъл-
женията и отговорностите ни към обществото и какво е мястото на всеки един уче-
ник в живота на училището.

Ученическият парламент активно се включи в организирането на редица учи-
лищни и извънучилищни концерти. Направени бяха изложби и бе осигурено участие 
в училищни, общински и национални конкурси. 

Девети май беше тест за местно самоуправление, като за един ден учениците 
поеха ролята и отговорностите на директора, помощник-директора, учителите, ме-
дицинската сестра, помощния персонал.

За Свети Валентин ученическият пърламент инициира изработването на спе-
циална кутия, която бе препълнена с валентинки и донесе много вълнения и усмивки 
на получателите.Традицията продължи и в следващата година. 

Работата на ученическия парламент бе насочена към намаляване на агресията 
в училище, подпомагане на изоставащите ученици, утвърждаване на човешките до-
бродетели, здравно образование, запазване и уважение към традициите и обичаите 
на различните етноси.

Ученическият парламент ще продължи да съществува и занапред, като основ-
ните му приоритети ще бъдат:

– Повишаване авторитета на училището сред местната общност и в региона;
– Обмяна на добри практики с други училища;
– Гражданско образование и възпитание;
– Етническа толерантност.
Всичко това би се осъществило пълноценно, ако училището ни продължи 

участието си в проекти с подходяща тематична насоченост и обхващане на по-голяма 
част от учениците .

Работа на родителския клуб
В ОУ „Христо Ботев“ няма създадено училищно настоятелство, поради различни 

причини. Комуникацията между учителите и родителите до преди две години се осъщест-
вяваше единствено на родителски срещи или индивидуални посещения по домовете.

Създаването на родителски клуб бе в отговор на нашите усилия да ангажира-
ме родителите и да ги направим съпричастни към училищния живот, като разчупим 
традиционната форма на родителските срещи. Това бе поредното предизвикателство, 
което приехме с ентусиазъм, следвайки насоките на ЦМЕДТ „Амалипе“ и споделени-
те добри практики на обучителните семинари. 
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Целта на сформиране на родителския клуб е да се преодолее проблема със слаба-
та ангажираност на родителската общност към образователно-възпитателния процес, 
да бъде променена обществената нагласа, разчупването на социалната капсулация на 
ромите, както и да се работи върху един доста сериозен проблем, а именно – намаля-
ване на броя на отпадналите ученици от ромски произход.

В края на месец октомври 2011 г. за ръководител на клуба бе избран учител с 
дългогодишен педагогически стаж в училището, с изграден авторитет сред местното 
население, познаващ родителите още като ученици в нашето училище. Всеки класен 
ръководител даде своите предложения за членове на клуба. През месец ноeмври 2011 г. 
се проведе и учредителната сбирка на родителския клуб. На нея присъстваха дирек-
торът на училището и учители. Избра се ръководният състав на родителския клуб. 
Изяснени бяха задачите и функциите му, като се акцентира на отговорността, която 
поемат членовете като посредници между училището и родителите.

При следващите срещи родителите обсъдиха въпросите:
1. Как бихте помогнали да се задържат учениците в училище?
2. Какво не харесвате в училище?
3. Какво бихте искали да се промени?
Чрез работа по групи и изработване на постери, родителите изразиха и защи-

тиха своята гледна точка.
Темите за обсъждане при ежемесечните сбирки на родителския клуб бяха 

свързани с правата и задълженията на учениците, правилника за вътрешния ред, 
дисциплината на учениците, организиране на родителите в съвместно почистване на 
училищния двор, обсъждане резултатите от националното външното оценяване на 
седмокласниците. Очаквано оживен интерес предизвика дискусията за ранните бра-
кове, тема на една от срещите. Презентиран бе филмът „Животът е прекрасен“. Всеки 
от участниците трябваше да прочете и коментира една лична история от книжката 
„Женски съдби“. Наложи се изводът, че традициите на етноса, относно женитбата, са 
много силни и от позицията на годините родителите отчитат ранните бракове като 
грешка. Въпреки това, те трудно биха се противопоставили на подобно решение от 
страна на младите хора. Бяха изразени мнения, относно взаимоотношенията в семей-
ството и отражението им върху възпитанието и отглеждането на децата.

Представители на родителския клуб бяха гости на представителните изяви на 
децата от подготвителна група. Те бяха свързани с изпращането на есента, познаване 
традициите на етносите, култура на поведение, пролетен  празник. Родителите се за-
бавляваха заедно с децата  и разказаха ромски приказки и поучителни истории. Усети 
се, че родителите се чувстват полезни и са също толкова доволни колкото и децата.

Темите за качеството на образованието и постигането на по-добри резултати 
при оценяването бяха широко дискутирани. Факт е, че ромите не виждат реална пол-
за от образованието. Пращането на децата на училище е неосъзната от родители-
те необходимост. Мотивите на една част от тях са предимно финансови (да получат 
детски надбавки, социални помощи и т.н). Изводите, които направиха родители и 
ученици бяха, че образованието е отговорност на всички.

Темите, свързани със здравното образование, са полезни както за учениците, 
така и за техните родители. Макар че има предостатъчно информация относно опаз-
ване здравето на децата, родителите на ромските деца нямат навика да  повишават 
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здравната си култура от писмени източници. Ето защо  организирахме здравни лек-
тории за ранните бракове и предпазване от болестите на съвремието. Лектори бяха 
лекари, работещи в РЗИ – Шумен. 

Съвместните дейности с родителите, свързани с екологичното възпитание и 
участието им в акция за почистване на училищната среда, повишават отговорността 
на децата към опазване на училищната собственост.

В планираните дейности по програмата имаше заложени много концертни из-
яви. Поради липсата на културен живот в селото, тези мероприятия се превръщаха в 
своеобразен празник за населението, на които близки и приятели подкрепяха децата 
и ги окуражаваха. Със собствени средства родителите осигуриха изявата на сцена на 
своите деца в Шумен и Нови пазар.

Опитът ни в работата с родителския клуб ни даде възможност да начертаем 
следващите насоки за работа и да направим следните изводи:

Работата с родители е важна насока както в превантивната, така и в последва-
щата работа срещу отпадането на ромските деца от училище. С родителите трябва да 
се работи и по посока на тяхното собствено образование.

Трайно безработните родители, без никакво образование се привличат по-
трудно към живота в училище. Грижата за ежедневното осигуряване прехраната на 
семейството и финансовата ситуация „ден за ден“ почти изключват възможността 
тези родители да допуснат да мислят в перспектива, за бъдещето. 

Липсата на образователни ценности и традиции, ниският социален статус чес-
то превръщат децата в семейството в източник за прехрана (събират билки, предават 
желязо) или помагат в домакинската работа. Това са важни предпоставки за отпада-
нето на деца от училище.

Но макар и бавно, възгледите на ромските родители се променят. Все повече от 
тях се отварят към образованието, осъзнавайки необходимостта от качествено обу-
чение като изход от безперспективното им положение.

В резултат на осъществените дейности с ученическия парламент и родител-
ския клуб се повиши самочувствието на ромските ученици. Всеки намери мястото 
си в училище и се разви в областта, в която притежава заложби. Родителите пови-
шиха доверието си към учителите. Осъзнаха значимостта на училището като ин-
ституция.

Учители, ученици и родители – всички работихме заедно и с желание. С общи 
усилия успяхме да променим цялостния облик на нашето училище и да го превър-
нем в желано място за учениците и конкурентноспособно на другите училища. Пови-
ши се успехът на училището, значително намаля броят на неизвинените отсъствия, 
няма агресивни прояви. Доказахме, че въпреки негативната нагласа и скептицизъм 
на обществото спрямо ромските училища, нашите ученици са не по-малко талант-
ливи, умни, артистични. Колективът ни израсна професионално. Разбира се, всички 
постигнати резултати не биха били факт без методичната и финансова подкрепа на 
целия екип на ЦМЕДТ „Амалипе“.

В ОУ „Христо Ботев“ са сформирани две групи по СИП „Фолклор на етносите в 
България – ромски фолклор“, съответно: 2. – 4. клас и 5. – 8. клас. Създаването му отново 
е благодарение на съвместната ни работа с ЦМЕДТ „Амалипе“ и впоследствие включва-
нето ни в Програмата за превенция на отпадането на ромските деца от училище.
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В началото съществуването му се прие от родителите с резерви. По-голямата 
част от ромското население в селото се самоопределят към групата на миллета и го-
ворят турски език. Малка част са тези, които се определят като роми с майчин език – 
ромски. Факт е, че предпочитаната музика от всички ученици е турската, а ромските 
песни, дори и известните са непознати.

Вече втора последователна година СИП „Фолклор на етносите в България – 
ромски фолклор“ е включен в учебния план на училището и се приема положително 
от учениците. Доказателство за това е непромененият състав на двете групи.

Преподаващите СИП „Фолклор на етносите в България – ромски фолклор“ са пре-
минали специално обучение към ЦМЕДТ „Амалипе“, за което имат издаден сертификат.

В групата по „Фолклор на етносите в България – ромски фолклор“ са включени 
15 ученици от 5 до 8 клас. Участниците са от ромски и турски произход. Изучаването на 
ромския фолклор и история е в отговор на възникналата потребност у подрастващите 
от опознаване на собствената си същност и идентификация в българската нация.

Основните цели, които се поставят чрез обучението по СИП са:
– Да се възпитат учениците в дух на етническа толерантност, търпимост и ува-

жение към културата на другите;
– Въз основа на познаването на собствения си етнос да се формира чувство 

на гордост от принадлежността към определена етническа група, която е неразривна 
част от българската нация;

– Да се провокира интереса на участниците към фолклора и традициите на раз-
личните етноси и откриване на допирните им точки.

Работата в този СИП е неизменна част от многобройните ни дейности по раз-
лични проекти, свързани с образователната интеграция на ромите в България. Всич-
ко това обогатява и разнообразява живота в училище.

В часовете по СИП „Фолклор на етносите в България – ромски фолклор“ уче-
ниците се запознаха с музиката на Унгария, Испания, Русия, България. Музикалното 
наследство на тези страни имат много допирни точки с ромската музика. Разучен бе 
испански танц, който заедно с два типично ромски танца беше представен на коледен 
концерт на етносите в град Шумен.

На 14 януари в училище бе отбелязан празникът Банго Васил с участието на 
ученици от различни класове. Подготвена бе презентация с информация за ритуали-
те, обичаите и характерните блюда, които се приготвят на този ден. В празничната 
програма взеха участие и учениците от СИП като се представиха с танците, разучени 
в часовете по ромски фолклор.

В теоретичната част на часовете по СИП „Фолклор на етносите в България – 
ромски фолклор“, учениците се запознаха с произхода на ромите. Научиха за ромски-
те групи в България. Големи вълнения предизвика дискусията за това, към коя група 
принадлежат ромите в село Каспичан. По-голямата част от учениците се самоопреде-
лят като турци и се срамуват да признаят, че са роми. При обсъждане на традициите, 
които се спазват при отбелязването на зимните празници, стана ясно, че обичаите на 
етноса в населеното място почти се припокриват с българските. Най-живи, впечатля-
ващи и същевременно консервативни остават сватбените обичаи, носещи автентич-
ни ритуали, ритми, песни, които се предават от поколение на поколение. Сватбите 
при ромите в селото са събития с голям отзвук и се превръщат в празник за ромската 
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общност. Естествено, темата за любовта и женитбата са едни от най-интересните за 
учениците. В дискусията по тези теми учащите са най-активни.

С голямо желание малките ученици взеха участие във фестивала „Кирека пее и 
танцува“, който се проведе на 13 октомври 2012 г..

Същите ученици подготвиха вечер на тема „Моят роден край“ като обобщение 
на знанията им за забележителностите и историята на родния край,

Учениците сами предложиха да обогатим танцовия репертоар с ново музикал-
но звучене и съвременна хореография. Разучиха модерни танци, с които участваха в 
различни концертни изяви.

Много настроение получиха малките ученици при заплануваното посещение 
на ромска къща. Там бяха радушно посрещнати от бабата на една от участничките 
в ромския фолклор. Домакинята им разказа по какъв начин се празнува Гергьовден 
при ромите. Възрастната жена запозна децата с игрите от нейното детство и тези, 
които е научила от своята баба: „Дай, бабо, огънче“, „Гори, гори кърпа“, „Пеещото 
копче“, „Пръстенче“ и др. Децата с удоволствие се включиха в игрите.

Село Каспичан е едно обикновено село, в което подобно на много български 
села проблемите са безработицата, липсата на достатъчно финансови средства, еми-
грацията и миграцията на местното население. В селото няма подходящо място, къде-
то младите хора могат да се събират и общуват помежду си. В този смисъл училищни-
те мероприятия се превръщат в алтернатива на такива срещи, оживяват и разчупват 
монотонния и непривлекателен живот на село. Това неминуемо води до повишаване 
авторитета на училището сред населението и повишава доверието на родителите към 
образователната институция.

Разработването на система от извънкласни и извънучилищни дейности в съ-
ответствие с интересите и възможностите на тези деца ще допринесе за развитие на 
силните страни на личността, което ще доведе до по-добрата им интеграция.

Целодневната форма на обучение е успешен начин за задържане на ромските 
ученици в училище. Така те прекарват по-голяма част от времето със своите възпита-
тели, откъснати са от влиянието на средата.

Ниската мотивация на ромските ученици за посещение на училище е обусловена 
от причини, свързани с усложнения учебен материал и натрупването на излишна ин-
формация. Голяма част от тях, поради беден речник, трудно влизат в контекста на уро-
ците, което ги демотивира и обезкуражава. Ето защо усвояването на българския език 
и цялостният процес на задържане в училище е свързан с процеса на ранна социализа-
ция, започваща от предучилищната подготовка. Там се създава готовност за учене и се 
усвояват начални умения и навици. Според нас подготвителният клас е по-удачна фор-
ма на предучилищна подготовка, защото заниманията протичат в училищна среда и де-
цата свикват с нея, което улеснява процеса на адаптация в първи клас. Децата усвояват 
навици, а постепенното навлизане в обучителния процес, е по-плавно и резултатно. 

Друга насока, в която трябва да се работи, е работата с родителите. В този сми-
съл е добре да се сформира училище за родители, което да поддържа ефективен диа-
лог между училището и семействата на застрашени от отпадане ученици.

Работата с ромски деца е истинско предизвикателство за всеки педагог. Важно-
то е да намериш верния път към сърцето на всеки такъв ученик, да вдъхнеш увере-
ност в собствените му сили.
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Не е важно, че няма да бъде лесно, важното е да бъде успешно
Валери Стоилов, Даниела Мицова, ОУ „Христо Ботев“, село Невестино

Като фундаментална цел на училищното образование в България е определена 
целта за запазване и развиване на детския творчески порив така, че всяко дете да 
живее пълноценно и да придобива с радост допълнителни знания и умения, както 
и да спомага за израстването на детето като самостоятелно мислеща и социално от-
говорна личност, която се отнася към живота с ведрина, ентусиазъм и значителен 
обществен ангажимент.

Успешното преследване на тази цел изисква развиване уменията и умножаване 
на знанията, създаване на предпоставки за успешно учене, създаване на отзивчива 
и устойчива учебна среда. Препрочитайки няколко пъти написаното, ние поехме по 
един от многото пътища към постигането на тази цел с нагласата, че това е възможно, 
но и с резерви, произлизащи от реалността, с която се сблъскваме при работата ни 
като учители на деца и от ромски произход. Още повече, че темата, която сме поста-
вили в началото, е свързана само с част от проблемите на съвременното българско 
образование, които спъват реализирането на фундаменталната му цел. Но решавайки 
ги един по един, смеем да вярваме, че някога всичко, написано в нея ще, се случи.

Като основен проблем на българското образование в момента е определен про-
блемът за отпадането от училище, което засяга отделни групи от ученици в задължи-
телна училищна възраст, които отсъстват продължително, а впоследствие и спират 
да ходят на училище; деца, които, откъснати от училищната среда и социализация, 
остават без контрол, без образование, което означава реално изключване от социал-
ния живот. Работейки с такива деца (предимно от ромски произход) през годините, 
ние набелязахме причините за отпадането им от училище и насочихме усилията си за 
справяне с проблема към някои от социалните, образователните и етнокултурните, в 
които ролята на педагога е значима и би дала положителни резултати.

Причини:
1. Лошото икономическо положение на ромските семейства (безработица, ни-

ски доходи, понижен стандарт на живот).
2. Етнокултурни:
– тези, които са свързани със системата от ценности на ромите, в която на уст-

ната традиция се придава най-голямо значение за формирането на индивида, а оттук 
и негативното отношение към училището; липсата на убеденост, че образованието 
може да промени живота към по-добро;

– ранните бракове – друг аспект на тези причини, който води до прекратяване 
на образователната кариера, заради проява на традиционализъм у родителите.

3. Социални – липса на контрол и заинтересованост от страна на родителите, 
конфликти и напрежение в семейството.

4. Образователни:
– обучителни – които поставят учителя в центъра и от неговите умения да пре-

подаде учебния материал интересно и достъпно зависи мотивацията на учениците да 
посещават училище;
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– институционално-организационни – осигуряване на учебници и учебни по-
магала, наличие на библиотека, занималня, компютърни кабинети, зали за спорт и 
отдих, кръжоци, СИП, осигуряване на храна и облекло.

Когато са ясни причините, идва ред и на целта, която ще е водеща в нашата 
работа за овладяването на проблема с отпадането, защото успехът на нашата мисия 
зависи именно от постигането й. Тя не е онази фундаменталната, написана в начало-
то, а е част от тази, която реално можем да постигнем. Проявявайки воля и търпение, 
всеки един може да доведе едно начинание до успешен край. Удовлетвореността за 
нас ще дойде, когато успеем да привлечем и задържим децата от ромски произход в 
училище, а с това и да намалим отпадането. Да дадем възможност на тези ученици да 
намерят след време своето място в обществото.

Всяко едно дете, независимо от неговата етническа принадлежност, има право 
на детство, има право на образование. Разбирайки това, ние вярваме, че можем, а 
това означава, че сме изминали половината от пътя.

През изминалите години броят на ромските деца в нашето училище се увеличи. 
Както навсякъде, така и при нас възникна проблемът със задържането им в класните 
стаи. Когато се заговори за отпадането на ученици от училище, започват да се търсят 
причините, довели до това. Пишат се различни доклади на тази тема, изпълнени с 
чуждици и сложна терминология, а проблемът се загубва някъде между редовете.

Разбира се, всичко е вярно и точно казано, но когато нещата се назовават с 
простичките им имена, е по-ясно и изглежда по-реално достижимо. Затова и нашият 
доклад по-надолу ще се размине с представата за научен такъв. Ние просто ще набе-
лежим трудностите, които срещаме при работа с ученици от ромски произход и тех-
ните родители. Ще изложим дейностите, които сме извършили и ще продължаваме 
да вършим, водени от целта, която сме си набелязали – задържане на ромските деца 
в училище и намаляване на отпадането. Далеч сме от мисълта, че пътят, по който сме 
поели, за да се справим с проблема, ще е кратък и лесен, но осъзнавайки, че „детето 
не е съд, който трябва да напълним, а е факел който трябва да запалим“ (Рабле), ние 
насочихме всичките си усилия да формираме у децата усещането за значимост и вяра в 
собствените умения, да формираме у родителите усещането, че децата им не се раждат 
с готова самооценка, да им обясним, че те се мислят за такива, каквито им казват, че 
са. Затова и в нашата работа наблегнахме на обучениет и на родителите, защото, както 
е казал Скотников: „Много родители се учат заедно с децата си, но някои изостават“.

За да се формира личност от едно дете и да намери то мястото си в обществото, 
голямо значение има средата, в която се ражда и живее. По-голяма част от нашите 
ученици са от многодетни семейства, в които единият или двамата родители са без-
работни, единият или двамата родители са в чужбина и грижите за децата са поети от 
роднини. Битовите условия, в които живеят са окаяни. Основната грижа на ромското 
семейство е как да се изхрани, как да се спечелят средствата, които са така необходи-
ми за съществуването. Последното, за което мислят родителите в такива семейства, е 
да стимулират децата си да посещават редовно училище. Нещо, в което те не виждат 
смисъл. На мнение са, че образованието няма да промени живота им към по-добро. 
Престоят на децата в училище за тях е загуба на време – време, което биха използ-
вали да свършат нещо „полезно“. Още при първите ни срещи и разговори с нашите 
родители им зададохме въпроса кое е по-важно за тях: детето им да прекара деня си 
в училище, където ще бъде обгрижвано, или да скита по улиците и да търси начин да 
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изкара пари. Няма да се учудите, че отговорът беше еднозначен в полза на това, че по-
важното е детето да донесе нещо материално вкъщи.

Изхождайки от този факт, ние започнахме нашата мисия с нагласата, че няма 
да е лесно. Защото едно е да формираш нещо, а съвсем друго да променяш вече изгра-
дени навици и мирогледи. Началото беше несигурно и плахо, но с течение на времето 
стереотипите започнаха да се променят. Решихме да започнем със срещи и разговори, 
на които да дадем възможност на родителите да споделят проблемите си. Не искахме 
да ги притискаме и да им налагаме мнения, не давахме съвети, не търсехме веднага 
решения, не обещавахме. Целта ни беше да ги накараме да споделят, а оттук и да по-
лучим нужното за бъдещата ни съвместна дейност доверие. Да ги убедим в нашата 
искреност, добросъвестност и честност. Да направим така, че да ни приемат не като 
други, а като част от тях. И успяхме. Родителите се превърнаха в наши доверители. 
Довериха ни се и ни възложиха грижата за децата си. Оттук дойде и успокоението, че 
сме положили стабилната основа на нашите взаимоотношения.

Сформирахме родителски клуб. Продължавахме да се срещаме, но вече ре-
гламентирано – един път седмично. Седнахме и все още седим на кръгла маса. Нито 
веднъж не се и опитахме да ги поучаваме, а им предлагахме примери от живота, в 
които те сами откриваха решения за част от своите проблеми. В началото на сбир-
ките идваха единици, а вече сред нас има и такива родители, чиито деца не учат 
в нашето училище. Когато на един човек му покажеш, че може, че има изход, от-
ношението му към живота се променя. На срещите на родителския клуб канехме 
роми, които са излезли от средата, в която са живели дълги години и са намерили 
своето място сред „другите“, както те самите се изразяват, но вече говорейки от 
позицията на едни от тези, които не са чужди сред свои. Информацията за ролята 
на образованието не поднасяхме клиширано, а по-скоро като приказка с щастлив 
край. Нагласата на родителите, че детето трябва да ходи на училище, за да могат те 
да получават желаната социална помощ, си остана, но към нея се прибави и това, че 
грамотността води до самочувствие и гордост, а всеки, докоснал се до ромската кул-
тура е наясно, че честта и показността за тези хора са от първостепенно значение. 
Удоволствие е да гледаш как родители роми със сълзи на очи изпращат своите деца 
на абитуриентска вечер, озъртайки се скришом, търсейки с поглед одобрението и 
възхитата на околните. 

С помощта на различни спонсори помагахме на крайно нуждаещи се семей-
ства, без да им даваме увереността, че това ще се превърне в практика. Защото целта 
ни е да ги научим сами да се справят с проблемите си и да излизат от тежки ситуации, 
които за някои от тях са ежедневие, а не да им поднасяме всичко наготово. Голяма 
подкрепа в нашето начинание ни оказаха и специалисти – социални и здравни ра-
ботници, представители на Детската педагогическа стая, които консултираха родите-
лите и им вдъхваха увереност, че всеки проблем има своето решение, стига да имаш 
смелостта и желанието да се изправиш срещу него. На здравните беседи присъстваха 
и учениците. С голям интерес бяха изслушани тези за ранните бракове и половото 
съзряване. За наше учудване не срамът, а любопитството от страна на родители и 
деца надделя. Бяха задавани въпроси, които ги вълнуваха, а ние се надяваме, че отго-
ворите, дадени им от лекторите, са и ще бъдат полезни.

Постепенно започнахме да ангажираме родителите роми с дейности, свързани 
с училищния живот. По време на срещите разговори подготвяхме материали за пред-
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стоящи изложби, записвахме песни за училищни тържества, искахме идеи за това как-
во да включим в различни конкурси. Използвахме знанията и уменията им. Слабата 
активност в началото и досадата от тяхна страна, че поемат някакъв ангажимент, не ни 
отчая. Упорствахме, че е важно за децата, а и за тях самите, че това носи радост и само-
чувствие, че съвместните действия на деца, родители и учители ни превръщат в прия-
тели. Резултатът не закъсня. Чувството за полезност започна да ги ласкае. Удовлетво-
рението от работата в полза на училището измести неангажираността и сега повечето 
предложения за различните училищни инициативи идват от страна на родителите. В 
истински празник се превърна конкурсът ни за избиране на момиче „Мис Пролет“. 
Настървението, с което работеха майките, за да подготвят своите дъщери за събитие-
то, беше ненадминато. Съветите и помощта за украсяване на сцената – полезни. 

Споделяйки всичко това, сме далеч от мисълта, че правим нещо по-различно 
от колегите си, сблъскали се с този проблем и работещи с деца и родители от ромски 
произход. Наясно сме, че не всичко е оцветено в розово и нещата все още не вървят 
съвсем гладко, знаем, че пътят ни ще е дълъг. Ние просто набелязахме промените, 
които са настъпили, и се надяваме да продължават. Тревожно за нас е обаче, че има 
толкова много неща, с които сме безсилни да се справим, а те са толкова важни за 
хората, с които работим – безработица, ниски доходи, лоши битови условия. Но ние 
сме убедени, че не е нужно всички слънчеви лъчи да пробият завесата, за да успеем. 
Важното е един-два от тях да преминат, за да разкрият пред тези хора, че може и да е 
различно. Мислим, че поне това успяхме да направим дотук. А дали ще стигнем фи-
нала удовлетворени, бъдещето ще покаже. От нас се иска да не се отказваме, да не гу-
бим вяра и мотивация. Засега можем само да се поздравим, че в лицето на родителите 
открихме верни партньори. А това означава, че по пътя, по който поехме в началото, 
вече не сме сами.

Успоредно с полагането на основите на нашето приятелството с родителите се 
заехме и с разнообразяването на престоя на учениците в училище. Някои от тях за-
почнаха да идват по-редовно, подтиквани от своите родители, но това се оказа недос-
татъчно за задържането им в класните стаи. Целта, която си поставихме при работата 
с децата, беше престоят им в училище да е интересен и образованието да се придвижи 
напред, ако не на първото почетно място, то поне на едно от челните места в тяхната 
ценностна система. Да направим така, че задължението да се превърне в желание. 

Преди училището ни да се сблъска с проблема с отпадането, то имаше за цел 
успешното интегриране на деца от ромски произход, живеещи на територията на об-
щината. Стремежът ни беше и е за изравняване на образователните възможности на 
ромските и българските деца чрез обучението им в едно и също училище. Условията, 
които предлагаме на учениците ни, са много добри и непрекъснато се подобряват. 
Изцяло обновената материална база дава възможност на децата да се чувстват ком-
фортно през времето, в което пребивават в училище. Компютърният кабинет, фит-
нес залата, кабинетът по изкуствата, занималните, столовата – всичко това е част от 
средата, в която учениците трупат знания и опит. Включването ни по проекта за це-
лодневно обучение даде възможност на всички желаещи (от 1. до 8. клас) да прекар-
ват учебните дни под грижите на учители и възпитатели. Предлаганото здравословно 
обедно хранене е едно от нещата, които привличат и задържат ромските деца в учи-
лище. За повечето от тях осигуреността на храна е основната причина да посещават 
училище и да излязат от средата, в която живеят. В заниманията по интереси учени-
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ци от различните етноси разменят и споделят идеи и изработват съвместно изделия, 
плод на въображението и труда им. За нас не е от голямо значение продуктът, важно-
то е да е плод на техните съвместни усилия. При работата си с учениците ние зало-
жихме не толкова на резултата, колкото на участието, поощрявахме активността им, 
като назовавахме положителните им качества. Осъзнахме, че доброто самочувствие 
е най-сигурното средство за изкореняване на негативните мисли, че човекът с висока 
самооценка е добронамерен към другите и възприема и тях като такива. Самоувере-
ният човек по-често поема инициатива, рискува, действа, а това са главните фактори 
на успеха. Опитваме се да убедим нашите ученици, че който повече опитва, повече и 
успява. Разбира се, че не очакваме от детето да е непрекъснато щастливо. Това не е 
равностойно на позитивно мислене. Разбрали сме, че добрият учител не предпазва от 
падане, а винаги е наблизо и пръв превързва раните. 

Според доктор Рудолф Щайнер „Най-важното за учителя е неговото разбиране 
за живота и света. Вдъхновението, което струи вътрешно и непрестанно от учителя, 
се пренася и в душевното устройство на поверените му деца“. За всеки е ясно, че ро-
лята на учителя за обучението на децата е от първостепенно значение. Но освен на 
обучители, на нас ни е отредена и ролята на възпитатели, на хора, които трябва да 
подготвят децата за живота. А за да е възможно това, ние трябва със сърце и душа 
да се отдадем на професията, да се научим да изпреварваме събитията, да виждаме и 
невидимото. В нашата работа с учениците често ги поставяме в обикновени на пръв 
поглед житейски ситуации, а справянето с тях дава възможност на децата да се раз-
виват. Следобедните излети край реката са едно от нещата, чакани с нетърпение и от 
нас, учителите, и от учениците. Точно те, а не престоят в класната стая, извадиха на 
показ неподозирани качества и умения у нашите възпитаници. Много често по тяхна 
инициатива разходката сред природата се превръщаше в пикник, на който опитвахме 
вкусотии, приготвени от самите ученици, а нерядко и ние, учителите, демонстрирах-
ме нашите кулинарни умения. Трогателно е да видиш как последната глътка вода се 
разпределя по равно, как на падналия се подава ръка, как умореният от жегата или 
пътя е носен на ръце. Това са дребни наглед неща, но именно те, превърнаха учени-
ците ни в наши учители. Показаха ни, че за да бъдеш добър в каквото и да е, ти трябва 
да бъдеш добър човек. А за това училище няма. Всеки един от нас е получил нужното 
образование в университета. То е това, което му е необходимо, за да упражнява про-
фесията си. Но работата с децата ни преобрази, направи ни по-добри, защото няма 
нещо по-чисто от детската душа, няма нещо по-невинно и откровено от детето. Ко-
гато говорим за доброта, нямаме предвид позволяване на всичко и оставяне нещата 
без контрол, нямаме предвид премахването на дистанцията между учител и ученици, 
защото тя е важна, когато говорим за образование и възпитание. Респектът към учи-
теля е този, който натиска спирачките, когато е необходимо, той е този, който кара 
ученикът да признае и поправи грешката си, той е този, който го мотивира да про-
дължи. Когато говорим за доброта, ние визираме взаимността, толерантността, по-
лезността, доверието и приятелството, неща, които карат едно дете, улисано в нещо, 
да нарече своята учителка „мамо“.

Демографският срив не пощади и нашето училище. Намаляването на броя на 
учениците от общината наложи извозване на такива от града. Повечето от тях са деца 
от ромски произход. Сблъскахме се с проблема с отпадането и си дадохме ясна смет-
ка, че нещо трябва да се промени. Решихме, че промяната трябва да тръгне от нас 
самите. Досега не ни се беше налагало да привличаме и задържаме децата в училище. 
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Работата вървеше много добре, отсъствията на учениците бяха в рамките на нормал-
ното. Но преди няколко години забелязахме, че вниманието на учениците започва да 
се задържа все по-трудно и по-трудно. Учебният материал им беше скучен. Престоят 
в училище – също. Броят на отсъствията започна да се увеличава. Тогава осъзнахме, 
че животът вече е различен, че интересите и възможностите на нашите ученици са се 
променили. Всеки един от нас си даде ясна представа, че тези промени засягат и него. 
Осъзнахме, че за да задържим децата в училище, не можем да бъдем същите.

Включихме се в различни училищни и извънучилищни квалификационни 
курсове, за да можем да отговорим на изискванията на нашите ученици. Осъзнахме 
факта, че прилаганите интерактивни методи на обучение и възпитание разведряват 
атмосферата и заздравяват климата в класа. Създаването на непринудена обстановка 
в часовете доведе до творческа изява на учениците. Насочихме усилията си в посока 
на това да открием заложбите и дарбите им и така да ги активираме. Оказа се, че ни-
кой от нас досега не е бил обучаван за работа в мултикултурна среда. Включването ни 
в семейството на Център „Амалипе“ отвори за нас врати към нови хоризонти. Даде 
се възможност на учители да преминат различни обучения, свързани с работата ни с 
деца от ромски произход. Срещите с колегите от други училища, работещи по проек-
та, бяха за нас от голяма полза. Опитът, който споделяха, ни помага и сега в работата 
ни с нашите ученици. Обученията, които провеждаха с нас колегите от базовото ни 
училище в град Кочериново, се превръщаха в срещи на приятелство и сътрудничест-
во. А празниците на изкуствата, които посещавахме заедно с децата, ни убеждаваха за 
пореден път, че ученикът не е необходимо да бъде добър във всичко, да бъде отлич-
ник по всички предмети, за да се чувства значим. Нашата задача е, откривайки това, 
в което е добър, да го насърчим и подкрепим, да го насочим, за да продължи напред. 
Затова в работата си акцентираме върху предметите, „любими“ на учениците, а труд-
ностите, произтичащи от недостатъчното владеене на българския език от страна на 
децата от ромски произход и невъзможността да им обясним много от абстрактните 
понятия на всекидневен език, си остават.

За да направим престоя на възпитаници си в училище още по-интересен, сфор-
мирахме и отбори по футбол и волейбол, и така учениците спортуваха любимия си 
спорт не само в часовете по физическо възпитание и спорт. Бяха закупени екипи на 
спортистите, които те с гордост носеха при организираните срещи с отборите на дру-
ги училища. Пътуванията и участията в тези инициативи се превръщаха в истински 
празник. Никой не мислеше за резултата. 

От миналата учебна година въведохме и часовете по „Ромски фолклор“ и освен 
изпълнението на дейностите, заложени в тематичните планове, включихме и много 
други инициативи. Редовно се канеше гост учител, който предаваше на децата своите 
умения и опит за изработването на някакво изделие. Интересът към тези гостувания 
беше голям, защото това позволяваше на децата да видят учителя си в друга светлина. 
Заниманията включваха много и различни дейности, като се започне от плетенето на 
чорапи и се стигне до създаването на прекрасни бижута. Оцветяването и моделира-
нето бяха ежедневие, а изработваните по различни поводи картички се превърнаха 
в наша запазена марка. Доста често стаите по интереси се трансформираха във фри-
зьорско-козметични салони, а компютърният кабинет – в кинозала и Фейсбук клуб. 
От изработените изделия учениците редовно организираха изложби, а много от пред-
метите участваха в конкурси и печелеха награди.
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Кръжокът „Ромски фолклор“ се посещава както от деца от ромски произход, 
така и от деца от български произход. Можете да си представите задоволството ни от 
факта, че учебното помагало, използвано там, се превърна в любимо четиво за тях. 
Включените в него произведения, отразяващи живота на хората от различни етноси, 
даваха възможност на децата да научат повече едни за други. Това доведе до толерант-
но отношение към другия, сближаване и създаване на приятелства, които започнаха 
да привличат и задържат децата в училище.

Наясно сме, че пред нас има още много неизпълнени задачи и че за справянето 
с проблема с отпадането на ромските ученици от училище ще трябват години усилена 
работа. Наясно сме, че резултатите от нашата дейност ще идват бавно и постепенно, 
но се надяваме, че и малкото, което правим, ще доведе един ден нешата до успешен 
край, за да можем на финала да си кажем: „Струваше си!“. Иска ни се и да вярваме в 
думите Р. Шарма, че „Хората мислят, че за да променят живота си, са нужни месеци и 
години. Всъщност можеш да промениш живота си буквално за секунди, като вземеш 
единственото решение никога да не се връщаш към начина, по който си живял – как-
вото и да ти струва това“. Иска ни се децата и родителите от ромски произход да взе-
мат това решение и да осъзнаят ползата от образованието, което ще промени живота 
им завинаги.
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Интеркултурното образование като средство за намаляване 
на отпадането на ромските деца от училище

Силвия Атанасова, Семра Чаушева, ОУ „П. р. Славейков“, село Изгрев

Кожата ни е с по-тъмен цвят,
но мисля аз, че си приличаме.

Всички хора сме на този свят –
нека да се обичаме!

България – една е тя за нас
не сменяме я за чужбина.

Тук живеем и Исмет, и Атанас
Обичаме си нашата родина.

През последните две години участваме като пилотно училище в Програмата за 
намаляване на отпадането на ромски деца от училище на ЦМЕДТ „Амалипе“, финан-
сирана от Фондация „Америка за България“, реализирайки съвместни инициативи с 
базовото СОУ „Ц. Б. Церковски“ село Никола Козлево. 

Създадохме група от активни родители за подпомагане на културните изяви на 
децата. 

През последните две години постигнахме:
1. Редовно посещение на учебните занятия.
2. Няма отпаднали, подлежащи на обучение.
3. По-отговорно отношение на някои родители към учебния процес.
4. 80% от завършилите основно образование продължават средното си обра-

зование.
Всеки може да се наслади на природните красоти на село Изгрев, което се на-

мира в Североизточна България на 43 км от град Шумен. Преведено от турски език  
името на селото „аydogdu“ означава „луната изгря“. Просветното дело тук датира от 
1927г., когато са съществували две училища – българско и турско. По-късно през 
1957–1958 г. двете училища се обединяват и започва да функционира само едно бъл-
гарско училище. Селото е общински център с многобройно смесено население. Учи-
лището е разполагало с две сгради и пансион. Когато е започнал строежът на новата 
сграда на училището, голяма част от турското население се изселва. Сградата е завър-
шена през 1967 г. и е наполовина от планираната.

През настоящата учебна година ОУ „П. Р. Славейков“ обучава 100 ученици, жи-
веещи в селото. 88% от тях са от ромски произход и се обучават в паралелки от 1. до 8. 
клас, от които 7. и 8. клас са в слята. В училището ромчетата не изучават майчиния си 
език. Училището ни е малко, но уютно. Разполагаме с кът на етносите, компютърен 
кабинет, библиотечен фонд.
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От 2011 – 2012 г. в нашето училище работи успешно група по СИП „Фолклор на 
етносите“ с един час седмично през първия учебен срок и два часа през втория, а през 
2012 – 2013 г. групите се трансформираха в два клуба: „Етнография“ и „Етнокулту-
ристика“ – в начален и в прогимназиален етап. Обучават се предимно деца от ромски 
произход. Събираме автентичен фолклор, проучваме местната родова история, ети-
мологията на имената, изучаваме празници, обичаи и традиции. 

Голяма част от дейността на децата е съсредоточена в участието им в училищни 
тържества, след което се правят презентации пред ученици и родители.

През 2011 – 2012 учебна година отделихме подобаващо внимание на участието 
на изучаващите СИП „Фолклор на етносите“ ученици, като ги включихме в патрон-
ния празник на училището с екзотично етноревю, което провокира и по-големите 
ученици да се включат. Наши гости бяха ученици и учители от СОУ „Ц. Б. Церков-
ски“, село Никола Козлево, както и представители от Център „Амалипе“. В една от 
класните стаи оформихме кът на етносите, където освен учениците, участие взеха 
учители и родители. Отбелязахме и международния ден на ромите 8 април в една 
от ромските къщи, където учениците представиха сватбения ритуал за къносване на 
булката – къна геджеси, и изпълниха няколко ромски песни. След представянето гос-
топриемните домакини почерпиха гостите и участниците с традиционни ястия.

Работата на родителите е от съществено значение. Със съдействието на роди-
телския клуб, бяха предотвратени много агресивни прояви на ученици в неравно-
стойно положение, живеещи без родители или с един родител.

Празниците са много важни за ромите, затова им отделяме повече внимание. 
Разгледахме и опознахме празниците на етносите, живеещи в България. Няколко часа 
отделихме на ромските празници, дори посветихме една от изявите на Василица. На-
правихме драматизация за посрещането на Банго Васил, поднесена по атрактивен на-
чин в стихотворна форма.

Друг празник, на който посветихме изява, беше Гергьовден. Учениците разка-
заха легенди за Свети Георги Победоносец, как и роми и християни празнуват праз-
ника.

Нашите ученици показаха познания за ромските традиции и модел на етни-
ческа толерантност, благодарение на изключителната методическа и консултантска 
помощ, която нашите приятели от Център „Амалипе“ оказват на нас, учителите, при 
участията ни в обучения и семинари, свързани с работата в мултиетническа среда и 
образователната интеграция.

Голямо предизвикателство за нас е участието в ромския фолклорен фестивал 
„Отворено сърце“ във Велико Търново, където изпълнихме два индийски танца и 
ромска песен. 

През лятото на 2012 г. благодарение на базовото училище СОУ „Ц. Б. Церков-
ски“, с Никола Козлево, и със съдействието на Център „Амалипе“ организирахме три-
дневна почивка в комплекс „Златни пясъци“ за най-добре представилите се ученици 
на ромския фестивал. 

Акценти в работата на учителите:
– Привличане и задържане на ромските ученици в училище;
– Опознаване на традициите на ромите и на другите етноси;
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– Създаване на модели за възпитаване на етническа толерантност и приятел-
ство между децата;

– Овладяване на интерактивни техники от учителите, преподаващи „Фолклор 
на етносите“.

Запознахме се с методите на интерактивен образователен модел, приложими 
в нашата работа, като акцентираме на учебните дейности, при които учениците са 
активно ангажирани, а учителят е не само източник на знания, но и ръководител и 
съизследовател, който поощрява учениците. Задават се основно открити въпроси и 
се води диалог. 

Това е един от проектите, по който всички от екипа ни работят с много ентуси-
азъм. Причината са основните цели, поставени от ръководителите на Център „Ама-
липе“, които точно съответстват на нуждите на етническата общност. С желание ще 
продължим съвместната си работа.

Библиография
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Училището – реалност и перспектива за образованието 
на учениците от различни етноси

Теменужка Томчовска, ОУ „Христо Ботев“, село Баница

Съвременното българско училище е точният пример за съвместно съжител-
ство на различните етнически общности. Възпитанието на търпимост и толерант-
ност започва от учителите, преминава през родителите и завършва с формирането на 
младите хора, като самостоятелни знаещи и можещи личности.

С този доклад и презентацията към него представям вижданията на учител-
ския колектив от ОУ „Христо Ботев“, село Баница, област Враца, за решаване на 
проблемите при работата в мултиетническа среда в средищните училища, с които 
работихме катo партньори по Програмата за вамаляване на отпадането на ромските 
деца от училище на Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“.

Училището е средище на знания, умения и компетенции. То е основната инсти-
туция, която формира личности, които успешно се реализират в глобализиращия се 
свят. Основните негови функции са образование и възпитание. В ежедневната си ра-
бота ние прилагаме своите знания, придобити във висшите учебни заведения и пос-
ледващи квалификационни форми. Наред с традиционното се налага и прилагането 
на различни похвати на работа, произтичащи от специфичните особености, така че 
децата, идвайки от различни културни, етнически, религиозни и социални общно-
сти, да живеят и се обучават в училището без стрес.

На чиновете в първи клас сядат едно до друго българче, ромче и влахче. Учили-
щето е институцията, която ги възпитава в еднакви естетични и морални ценности.

Трудно е да се диференцират проблемите на учениците от различните етноси, 
ако не ги познаваш отблизо, ако не си работил с тях и за тях.
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Проблемите, които стоят пред образователната интеграция на учениците от 
ромския етнос, са:

1. Висок брой на отпадащи и на необхванати от училищната система.
2. Сегрегацията на голям процент ромски ученици в „ромски“ училища или 

паралелки.
3. Нисък успех на учениците в училище, което е сериозна предпоставка за от-

падане.
4. Нисък процент на ромските младежи, продължаващи в гимназии.
5. Неучастие на ромските родители в дейността на училището.
За решаването на посочените проблеми набелязахме няколко конкретни цели:
– Мотивиране на учениците, родителите и учителите за пълноценно участие в 

училищния живот;
– Реализиране на качествен образователно-възпитателен процес, осигуряващ 

продължаване на образованието на учениците в следващи етапи и степени;
– Учениците и техните родители да осъзнаят необходимостта от прякото учас-

тие на семействата в живота на образователните институции;
– Родителите да придобият компетенции по отношение на внедряване на ефек-

тивна образователна интеграция на учениците от ромско етническо малцинство чрез 
усвояване на нов образователен модел: „Образование без предразсъдъци“;

– У родителите да се формират практически умения за организиране и поддър-
жане на позитивни взаимоотношения между семейството и училището.

Документите , които използваме за реализирането на целите за намаляване на 
отпадналите ученици от училище, са:

1. ЕВРОПА 2020. Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.
2. Програма на правителството за европейското развитие на България.
3. Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етнически-

те малцинства.
4. Закон за народната  просвета, в частност:
Чл. 7. (1) Училищното обучение до 16-годишна възраст е задължително.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 36 от 1998 г.) Училищното обучение започва на 7 години, на-

вършени в годината на постъпване в първи клас. В първи клас могат да постъпят и 
деца, навършили 6 години, ако физическото и умственото им развитие, по преценка 
на родителите или настойниците им, позволяват това.

Административнонаказателни разпоредби 
Чл. 47. (Изм. и доп. – ДВ, бр. 36 от 1998 г., изм. – ДВ, бр. 90 от 2002 г., доп. – ДВ, 

бр. 78 от 2010 г., в сила от учебната 2012 – 2013 г.) родители, настойници и по-
печители, които не осигуряват присъствието на децата си в детските градини и 
в училищата за времето, през което те подлежат на задължителна предучилищна 
подготовка или задължително обучение, се наказват с глоба в размер от 20 до 100 лв. 
При повторно извършване на нарушението глобата е в размер от 50 до 250 лв.

Чл. 48. (1) (Изм. – ДВ, бр. 36 от 1998 г.) Нарушенията се установяват с актове, 
съставени от съответните органи на общините.
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(2) Наказателните постановления се издават от кмета на общината.
(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнени-

ето на наказателните постановления се извършват по реда на чл. 5 от Закона за 
административните нарушения и наказания.

Инициативи, свързани с образователната интеграция на ромските деца:
Работа по проекти – национални и европейски:
1. Проект „Подобряване на качеството на образованието в средищните учили-

ща чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“, с подкрепата на 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европей-
ския социален фонд на Европейския съюз;

2. Проект „Квалификация на педагогическите специалисти“, с подкрепата на 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европей-
ския социален фонд на Европейския съюз;

Национални програми:
1. „Без отсъствия“;
2. „С грижа за всеки ученик“. 
Проекти, реализирани съвместно с държавни институции и неправителствени 

организации:
1. Мемориален комплекс „Ботев път“, заедно със сдружението „Съхрани бъл-

гарското – Александър Чендов“;
2. Център за кариерно развитие на ученици към Регионален инспекторат по 

образованието – Враца;
3. „Училището – място за учене на малки и пораснали хора“ – с Център за обра-

зователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства.
4. „Намаляване на отпадането на ромските деца от училище“ – с Център за 

междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“;
5. „Да докоснем недосегаемите“ – с Център за междуетнически диалог и толе-

рантност „Амалипе“.
В реализирането на Програмата „Намаляване на отпадането на ромските деца 

от училище“ на Център „Амалипе“ се включихме през 2011 г. като пилотно училище. 
Още през първата година показахме своите възможности по време на посещението 
на експерти от регионалните инспекторати по образование в България и заместник 
министъра на образованието, младежта и науката Милена Дамянова. През втората го-
дина станахме базово училище на две новоприети училища, на които предавахме вече 
натрупания опит. През третата година продължихме да бъдем базово училище, като 
си партнирахме и обменяхме добри практики с ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, град 
Враца, и ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, село Краводер.

Натрупаният опит в работата си с учениците и родителите им по реализирането 
на Програмата представихме на форум за обмяна на практики с директори на училища 
за изграждане на толерантна мултиетническа среда, организиран от РИО – Враца.

Базовото ОУ „Христо Ботев“, село Баница, е успешен пример за средищно учи-
лище, в което вече четири години ученици от селата Баница, Оходен, Мраморен и 
Голямо Пещене се чувстват в свой дом. През учебната 2012 – 2013 г. в училището се 
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обучават 174 ученици от ромски, влашки и български етнос, от които 49 пътуващи. В 
училището се обучават и 18 ученици със СОП. Учениците са разпределени в 9 пара-
лелки и 6 ПИГ от 1. до 8. клас. Обучават се от 18 квалифицирани учители при цело-
дневна организация на учебния процес. Работата в училището се подпомага от двама 
ресурсни учители.

Пилотното ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, град Враца, е средищно, като в него 
се обучават ученици от закритите училища в кварталите Бистрец и Кулата и село Не-
фела, както и от други населени места, в които няма училище. Пътуващите ученици 
са 62, а 10 ученици са със СОП . Учениците през учебната 2012 – 2013 г. са 267, разпре-
делени в 16 паралелки от 1. до 8. клас. В целодневна организация на учебния ден са 
включени 150 ученици в 7 ПИГ. Училището работи по проект на Секторна програма 
„Коменски“, в партньорство с 5 европейски държави. Друг голям проект, по който се 
работи, е „Училището – територия на толерантност“.

Пилотното ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, село Краводер, от учебната 2012 – 
2013 г. е средищно училище и е наследник на прогимназия „Св. св. Кирил и Методий“ 
и НУ „Васил Левски“, село Пудрия. В него се обучават и възпитават 135 ученици от 
селата Краводер, Главаци, Ботуня, Пудрия и Голямо Бабино. От тях 83 ученици са пъ-
туващи. Има и 1 ученик със СОП. От 2008 г. училището е средищно, въведена е цело-
дневна организация на учебния процес. Сформирани са 5 ПИГ. Учителският колектив 
се състои от 18 правоспособни и квалифицирани педагогически специалисти и 5 въз-
питатели. От 2007 г. училището реализира прием на ученици след 7. клас в професио-
нално направление „Работник в дървообработването“ и специалност „Производство 
на тапицирани изделия“. Учениците получават СПК – I степен. Професионалното об-
разование е начин за превенция на отпадането на ромските ученици от училище. 

Приоритети на екипа от училища са:
– осигуряване на трайни знания и личностни умения за активно взаимодейст-

вие със социалната среда;
– уважение на гражданските права и отговорности;
– толерантно приемане на различните;
– създаване на личности с отговорно поведение за участие в обществения живот;
– формиране на хора с добра интелектуална подготовка и култура.

Резултати от работата в училищата:

Училище
Отпаднали ученици

2010 – 2011 г. 2011 – 2012 г. 2012 – 2013 г.

ОУ „Хр.Ботев“, село Баница - - -

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, 
град Враца - 6 1

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“,  
село Краводер - 1 2
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Условия за успешна реализация:
– Правилно организирана и реализирана оптимизация на училищната мрежа;
– Доверието на ученици, родители, общественост и институции;
– Ролята на педагогическия колектив за изграждане на качествен екип за пече-

лене на доверие чрез качествено образование.
– Ролята на педагогическия колектив за изграждане на единен екип от ученици 

и учители се основава на:
– Добро познаване на проблемите и особеностите на отделните села и хората, 

живеещи в тях;
– Регулярно общуване с родители и настойници на децата;
– Реален анализ на знанията и уменията на учениците за постигане на качест-

вено образование;
– Включване на учениците в различни извънкласни и извънучилищни дейнос-

ти, според желанията и интересите им.
Постигнатите резултати при реализирането на Програмата „Намаляване на от-

падането на ромските деца от училище“ в ОУ „Христо Ботев“, село Баница, са плод и 
на много добрата материално-техническа база, включваща просторни и оборудвани с 
мебели и техника класни стаи, в т.ч. мултимедия във всяка от тях, компютърен каби-
нет с интерактивна дъска, обзаведен ученически стол с осигурено безплатно хранене, 
училищен автобус за превоз на учениците от другите села до село Баница и обратно, 
здравен кабинет с медицински специалист. Всички тези предпоставки допринасят за 
пълноценното реализиране на целодневна организация на учебния процес за всички 
желаещи ученици от училището.

Нашата роля ката учители е да съдействаме училището да се настани трайно 
не само в заетото с учебни занимания време, но и в свободното време на учениците. 
Трябва да привлечем интереса на децата, да задържим тяхното внимание и да заси-
лим мотивацията им за учене и продължаване на образованието им в гимназиален 
етап. Основен начин за това е включването на учениците в различни дейности в учи-
лище и извън него. Работата по проектите дава тази възможност. 

Значим е приносът на работата в СИП „Фолклор на етносите“. Реализираните в 
СИП дейности допринесоха за пълното приобщаване на учениците от ромския етнос 
към живота на училището. Децата и родителите им разбраха, че културното многоо-
бразие е предимство, а не недостатък. Запознаването с и пресъздаването на обичаите 
и традициите на различните етноси даде възможност на всички да се почувстват част 
от едно голямо семейство и да работят задружно в цялостния екип на училището.

Успех в превенцията на отпадането на ученици от училище за нас е и дейността 
на ученическия училищен съвет.

Съвместно ученици и учители реализираме дейностите:
– „Ученик на месеца“; 
– „Ученик на годината“; 
– Посещения в дом за деца лишени от родителски грижи в село Борован;
– Ден на ученическото самоуправление;
– Участие в изложби и конкурси.
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Реализирането на изявите на учениците не може да се случи без активното 
участие на родителите, които макар и трудно се включват с желание. Участниците 
в родителския клуб през времето на реализиране на програмата преминаха и през 
обучения за родители.

Учители и родители се учат заедно как да работят съвместно за доброто на уче-
ниците.

С дейностите, реализирани в училището, учениците станаха неотменна част от об-
разователния, културния и спортния живот на общината и областта. А тази година има 
и ученик, класиран на националния кръг на олимпиадата по гражданско образование.

В процеса на работа в училище и в съвместните дейности между училищата по 
Програмата „Намаляване на отпадането на ромските деца от училище“, общите изяви 
с различните институции – кметствата на селата Мраморен, Оходен, Голямо Пещене, 
РИО – Враца, Община Враца, читалища и детски градини в тези села, музей, библи-
отеки, спортни клубове, НПО и други, показваме, че всеки ученик е значим в своята 
индивидуалност, идентичност, етническа принадлежност и успешното му развитие и 
реализация са обща грижа и цел на всички нас.

Училището – медиатор за приобщаване на учениците от ромски етнос
Станка Коева, ОУ „Отец Паисий“, село равна гора

Училището е институция за социализация на подрастващите. То не е просто и 
само място за обучение, за преподаване и оценяване. То е център, който организира 
процесите на социализацията в сътрудничество с всички граждански структури. Този 
център ще бъде действащ, ако проявява всекидневна активност, ако работещите в 
него живеят с разбирането, че от него тръгват и зависят важни за нацията и дър-
жавата ни неща, най-важното от които е не само образованието, а формирането на 
гражданина – активен, самостоятелен и отговорен.

Една от функциите на училището е да спомага за създаването на справедливо 
и толерантно мултикултурно общество. На какво точно да учим децата, за да могат 
сами да допринесат за това? Може би на интуиция и тактика? Но за да ги имат и да 
могат да анализират дори малките промени в обществото и да обмислят всички въз-
можни решения, на учениците им трябва сериозно и качествено образование.

Училището има ясно съзнание за отговорната си мисия и може да я изпълни 
със съдържание. 

Просперитетът на един народ зависи от обединението на всички граждани, не-
зависимо от техния пол, раса, религия, етническа или друга принадлежност. Непо-
знаването на бита, историята, културата на другия, като правило, предизвиква недо-
верие, отчужденост, пренебрежение, а в някои случаи и открита враждебност. Често 
в това се крият конфликти между мнозинството и малцинството, между представи-
телите на различни етнически групи. Настоящият век изисква мирно съвместно съ-
ществуване, взаимно уважение и зачитане на другостта.

Проблемите, свързани с образованието и възпитанието на етническите мал-
цинства и ромските деца в частност, изискват специални грижи и усилия: конкретна 
и съобразена със съвременните реалности образователна политика.
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Осъществените промени в българското образование са добро начало за по-до-
бро бъдещо развитие на образователната ни система. 

Образователната интеграция на ромските деца е ключова за равноправното 
интегриране на ромите в българското общество. Тя е неделима част и необходим 
елемент от процеса на модернизация на българското образование: без образовател-
на интеграция на ромската общност българската образователна система би остана-
ла чужда на един голям процент български граждани и не би могла да отговори на 
европейските изисквания за включващо образование. Образователната интеграция 
е важна предпоставка за цялостния процес на модернизация на ромската общност. 
Осигуряване на равен достъп и равни възможности за образование и интегриране на 
деца от различен етнически произход са сред приоритетите на държавната образова-
телна политика. Тук е ролята на училището като медиатор.

Едно от предизвикателствата на нашето съвремие е работата с представите-
ли на етническите малцинства, които са обект на предразсъдъци, породени преди 
всичко от тяхната различна културна идентичност, както и от техния социален ста-
тус. Много често се забелязва по-ниска степен на образованост у представителите на 
етническите малцинствени групи, както и ранното им отпадане от образователната 
система на страната. 

Всички трябва да обединим усилията си и да дадем равен шанс за качествено 
образование и по-добър живот на ромските деца. За целта е необходимо да убедим 
родителите им каква е ползата от образованието, за да имат техните деца утре по-до-
бра реализация в живота.

Защо е важно детето да учи и да получи добро образование? Най-простият от-
говор е: за да живее добре, да избере професия, да има с какво и как да се изгради 
като личност, да бъде уважаван от другите гражданин и да може по-лесно да търси 
късмета си по света.

Образованието помага на човек да мисли по-добре, да се грижи за себе си, за 
своето здраве и благополучие, да взема решения, да бъде независим, сам да определя 
какво е добро за него, да прави своите житейски избори. Образованието помага да се 
научим да живеем добре и заедно с другите хора – и в семейството, и в квартала, и в 
обществото, като се опитваме да ги разберем и като зачитаме тяхната независимост; 
да се научим да работим с другите хора и да се справяме заедно с тях в конфликтни 
ситуации – в дух на взаимно зачитане, разбирателство и мир. 

Остро възниква проблемът за интеграция на децата от етническите малцин-
ства в училище и проблемът за интеркултурното образование. Положителните на-
гласи на хората не се заучават, а се формират в ранна детска възраст – от семейството, 
детската градина, училището, медиите, приятелската среда. И като резултат – при-
емането, уважението, зачитането на другия, носител на различен от твоя културен 
модел – език, история, обичаи, вяра, традиции. Колкото по-рано децата стигнат до 
„откритието“, че всички хора имат еднакви ценности, почитат еднакви добродетели, 
радват се на еднакви положителни качества и отричат отрицателните, толкова шан-
сът да възпитаме толерантно поколение е по-голям. 

Динамиката на времето, в което живеем, ни поставя пред много предизвика-
телства. Необходимо е да имаме ясна представа как да организираме образователно-
то пространство, как да конструираме педагогическото взаимодействие, кои са най-
устойчивите принципи в нашата работа и как да постигаме образователните цели.
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Изложените съображения налагат необходимостта от прилагането на модели, 
подходи и методи за интеркултурно образование при работа с ученици от ромски 
етнос и ролята на училището като медиатор (посредник) за задържането и приобща-
ването им в училищната институция.

Целта на доклада е да се идентифицират проблемните моменти в училището 
и да се посочи неговата роля като институция за приобщаването на деца от ромски 
произход, които да припознаят институцията като своя, осигуряване на равен достъп 
и равни възможности за образование, повишаване мотивацията за учене, задържане 
на децата в училище, привличане на родителите като активни партньори с идеи и 
съпричастност към проблемите.

Макар и твърде бавно, в образователната ни система все по-сигурно се налага 
като основен подход идеята за интеркултурно образование. Този подход се прилага 
към културни общности, които по силата на някакви обстоятелства съществуват па-
ралелно. „Цели се те да се идентифицират една с друга, без от това да „страда“ иден-
тичността на която и да било от тях. Идеалът на интеркултурността е хармонизи-
ране на културните различия, а не тяхното омаловажаване, премахване. Пътят към 
този идеал е общуването – диалогът между културите“,, както се посочва в наръчника  
„Интеркултурно образование“ под съставителството на Ал. Андонов и Пл. Макариев. 

Интеркултурното образование трябва да се организира чрез интеркултурно 
обучение, чрез възпитание в дух на мир, солидарност, емпатия. Основните му цели са:

– приемане и уважение на културни различия;
– развитие на комуникацията между индивиди, групи, общества, за да се на-

прави тя по-позитивна и обогатяваща всички;
– възпитание в интеркултурен дух, а не доминиране на една култура над друга;
–  взаимен обмен на ценности, отричане на национализма, етноцентризма;
– разбиране и зачитане на уникалното етническо и културно наследство.
Една добра образователна система е необходимо да уважава и включва култур-

ните различия. Учениците имат по-голямо желание да учат, когато техните култури са 
уважавани и отразени във всички аспекти на учебните програми. Програмите, които 
приемат и уважават детската и семейна идентичност, съдействат за самоуважението 
на децата и развитието на позитивна лична и социална самоличност. 

Това е промяна, която благоприятства начина на учене и развитието на умстве-
ните способности на учениците, ориентирана към пълното опознаване на света. Та-
къв подход дава възможност на учениците да осъзнаят и използват собствената си 
уникалност, да развиват умения, които им позволяват да реагират успешно на нега-
тивни случки. Задачите са:

– Разкриване на практически приложими форми за приобщаване на учениците 
от ромски етнос чрез включване в ИКД и форми на СИП, чрез участие им в проектни 
дейности към Център „Амалипе“ – В. Търново и ЦОИДУЕМ;

– Създаване на модел за толерантност и защита на личността на ученика в ус-
ловията на мултикултурна образователна среда чрез опознаване традицията и бита 
на етносите;

– Да се представят педагогически технологии за реализиране на интеркултур-
ното образование в училище;
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– Осъществяване на интеркултурен диалог между ученици, родители, учители 
и общественици от различни етнически и религиозни общности;

– Прилагане модел на стратегия за равен достъп до образование, толерантност 
и защита на учениците от ромски етнос, в условията на интеркултурното училище.

Училищната институция има активна роля в процеса на приобщаване. Учили-
щето е „оценяващият“ медиатор и целенасочено контролира и предлага възможности 
за преодоляване на трудностите и противоречията, възникващи по повод на образо-
вателния процес. Търси решения за осигуряване на необходимите условия за създа-
ване на подходящ психоклимат с цел постигане на възможно най-високо качество на 
обучението. Като медиатор трябва безпристрастно да подпомага страните в търсене 
на решение за равни възможности и удовлетворяване на потребностите.

Като медиатор училището следва следните принципи: доброволност, неутрал-
ност, поверителност, равнопоставеност, безпристрастност, независимост.

Училището е институцията, която се гради на хуманните ценности: доверие, 
свобода, уважение към личността. Сега, когато протичат реформите в образование-
то, когато се говори за десегрегация на деца от малцинствен произход, педагогът не 
бива да допуска ситуация на проява на неравенство сред децата в правата и задълже-
нията. Различието в национално-етническите особености, на които учениците често 
придават оценъчен оттенък, семейният ред, традициите слагат определен отпечатък 
върху поведението и на взаимоотношението на децата с обкръжаващите го. Ние, пе-
дагозите, сме тези, които трябва да научим учениците на умения за комуникация. 
Много важно е да ги възпитаваме в толерантност – търпимост, признаване правото 
на уважение на личността, които отварят пътя към мира и културата. Културата е 
резултат от обучението, а възпитанието е обучение, на основата на което лежат кул-
турните ценности на обществото: правата на човека, демокрацията и толерантността. 

Обучението в толерантност, в това число и етническа, в поощряване образова-
нието на деца от малцинствен произход трябва да започне още в началните класове. 

Изключително важна е ролята и сложна е функцията и мениджърските умения 
на управляващия училището – директора. Дали той ще успее да сформира препо-
давателски екип, който би могъл да надрасне, надживее и преодолее наследените в 
себе си предрасъдъци по отношение на различния етнически състав на обучаваните 
в училището ученици? 

Главна роля в процеса на образование на децата в мултиетническа среда има 
личността на учителя. Природната емоционалност, склонност към експресия, образ-
но възприемане на света – това са особеностите на децата с ромски и турски произ-
ход, които трябва да има предвид обучаващият ги педагог. Дружбата му с ученика е 
крехка и лесно може тя да се разруши. 

Учителят трябва да направи така, че децата да не чувстват качествената раз-
лика в училищната си готовност, да не се отбелязват слабите им страни. За децата 
билингви предучилищното образование е задължително. Но често децата на сезон-
ни работници роми – скитащите деца, идват в училище без завършено такова и на 
различна възраст. Друг проблем е сезонната детска градина, закриването на коя-
то става причина нашите учениците да стават бавачи на по-малките си братчета и 
сестричета. Изходът е: да бъдат наши гости и да намираме положителното в тази 
ситуация – ще опознаят училищния живот и ред преждевременно, в резултат на 
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което ще запалим предварително пламъчето на познанието в тях; да се помага на 
изоставащите ученици да не губят вяра в силите си и интерес към учението, да 
насърчим желанието им да се занимават, като се съставят индивидуални занятия; 
да се укрепи авторитетът на тези деца в клас, да се работи върху взаимопомощта 
и другарските взаимоотношения. Учителят в подобен клас ще трябва да отстъпи 
от единството на изискванията си към децата в учебно-възпитателната работа, да 
подхожда към оценката на знанията и поведението строго диференцирано. В този 
случай трябва да създава ситуации на успех, облекчена натовареност и личностен 
подход. Учителят трябва да овладее и допълнителни знания, които са пряко свърза-
ни с етнокултурните особености на своите питомци:

–  Даване в часовете по литература, музика, човекът и обществото, часа на кла-
са и в часовете за самоподготовка допълнителни знания за ромската култура.

–  Четене и обсъждане на приказки, на нрави и обичаи от техния фолклор. Съв-
местно отбелязване на традиционните празници.

–  Занимания по етносни танци и музика.
–  По-задълбочено проучване и приближаване до интимния свят на детето.
–  Отделяне на повече внимание на проблемите на всяко дете.
–  По-умело организиране свободното време на децата, разширяване обхвата на 

дейностите, които всеки педагог планира сам.
–  Отделяне на повече време за общуване в свободни дейности, в по-непосред-

ствена среда, опит за съпреживяване на емоционални състояния с децата.
Без родителска подкрепа проблемът с образованието не може да се разреши! 

Често родителите не настояват детето им да продължи учението си, т.е. по-добре да 
печели пари, което води до по-нататъшното понижаване на неговата самооценка в 
развитието му. Семействата на децата от малцинствен произход обикновено реа-
гират по точно определено относно училището: или искрено се доверяват на учи-
телите и напълно ги подпомагат, контролират посещението на децата си в училище, 
или обратно – скептично се отнасят към педагога или към цялото учреждение. Всяко 
дете се нуждае от подкрепата на родителите си. И в същото време особеностите на 
всички неблагополучни семейства често способстват за неблагоприятното развитие 
на взаимоотношения между родители и училище. Постоянните вътрешни проблеми 
в семейството изключват интереса на родителите към училищния живот на децата. 
Показатели за това са: непосещаемост на родителски събрания, неподписани бележ-
ници, неосигурени учебни помагала.

Твърденията в доклада са на база работа и наблюдения от ученици от три 
етноса – ромски, турски и български, с родители, представители на същите етноси, и 
учители, работещи в училище ОУ „Отец Паисий“, село Равна гора, община Созопол. 
Дейностите на училището по проекти към ЦМЕДТ „Амалипе“ и ЦОИДУЕМ, и 
успешното партньорството с други училища доказаха положителния ефект от 
прилагането на формите на интеркултурното образование.

Представяме модел на стратегия за равен достъп до образование, толерант-
ност и защита на учениците от ромски етнос в условията на интеркултурното учи-
лище, прилаган в ОУ „Отец Паисий“, село Равна гора, община Созопол, област Бургас.

Предложеният модел е следствие и е съобразен с реалностите, в които живе-
ем – финансов недостиг на държавата и общините, неподготвеността на училището 



169

да посрещне ромчетата, неубедителната мотивация на родителите на учениците и от 
двете страни, липсата на добре обучени учителски кадри за убедителна работа в усло-
вия на многокултурност, липсата на координация от редовия учител през училищно-
то ръководство, Общината, РИО, МОМН за общи усилия в процеса на организация и 
управление на процеса на десегрегация. Чрез него ще се създадат реални предпостав-
ки и механизми за противодействие на асимилацията на ромските ученици в новата 
образователна среда.

Моделът дава възможност за среща между ромските, българските и други уче-
ници, техните родители и учители и водещите общественици в населеното място. 
Организира се предварително проучване за предпочитаните извънурочни дейности 
от страна на различните ученици, които да позволяват интеркултурна работа. Най-
мотивираните родители също се привличат към интеркултурното училище. Те стават 
основата на едно родителско интеграционно ядро, което постепенно мотивира и ин-
тегрира всички родители. Учителите от интеркултурното училище повишават собст-
вената си квалификация, чувствителност и знания чрез подходящи интерактивни и 
традиционни форми на обучение при отворени врати за техните колеги от учили-
щата в съседните населени места. Така се оформя и постепенно разраства още едно 
интеграционно ядро – на учителите. И последното ядро, което трябва да привлича 
и интегрира в себе си, това е на обществениците – лидери на различни институции, 
представители на администрации, интелектуалци, бизнесмени. Така в дадено насе-
лено място се формира едно пространство, където учениците и възрастните могат 
свободно и спокойно да развиват своята чувствителност към другостта, да натрупват 
знания за нея, да усещат ценността на единството и многообразието.

При успешна работа интеркултурното училище се превръща в естествен трам-
плин за ромските ученици към българското училище. Доверието между ученици и 
възрастни с различен етнически произход и с различно вероизповедание постепенно 
се превръща в най-големия гарант за опазване на етническия и религиозния мир в 
училището.

Този модел може да се прилага във всяко населено място, където ромската или 
друга етническа група живее изолирано от другите, децата им се учат в отделно учи-
лище и е необходимо да им се даде по-добър шанс за развитие. Едновременно с това 
той е подходящ и за всички населени места, в които съжителстват хора с различно 
вероизповедание и принадлежат към различни етнически общности.

Моделът има развиващ характер. 
Целеви групи:
– Учениците – създават се различни обучителни групи, в които може да се ра-

боти с елементи на интеркултурното образование. Възможности за това дават на-
правления като изобразителното изкуство, учебен театър, литературознание с изда-
ване на детски вестник, фолклорно пеене, хореография и други. Стремежът е в тези 
групи да попадат талантливи деца, принадлежащи към всички етнически и религи-
озни общности.

В ученическите групи, чрез нарочно подготвени интерактивни и стандартни 
форми на работа, от една страна, надграждат своите познания от училище, а от дру-
га – постепенно да опознават историята и културните традиции на ромите и другите 
представени етнически и религиозни общности в населеното място. Когато се на-
трупат достатъчно знания, се преминава към тяхната публична изява чрез езика на 
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танца, словото, песента, театъра. Избират се подходящи празници – Коледа, Байрам, 
Гергьовден, 8 април – Международния ден на ромите. Това са и дните, в които интер-
културното училище ще има свой общ организационен живот. Заедността е ключова-
та форма на работа и гаранция за недопускане на грешки.

– ръководителят – трябва да умее да организира, координира и направлява ця-
лостната работа на модерното училище. От друга страна, той трябва да бъде изграден 
специалист по интеркултурно образование, да има афинитет към заедността и висо-
ка чувствителност към другостта. Заедно с уменията му да работи в екип, той трябва 
да даде възможност на учителите да се освободят от страховете и инерцията на стан-
дартното училище и да превърнат своята свобода в осъзната необходимост за успешна 
работа. Ръководителят трябва да бъде всепризнатият лидер на модерното училище, 
безспорният авторитет, човек с развито чувство за отговорност и висок морал.

– Учителите в интеркултурното училище – освен добри специалисти в сфе-
рата на своята пряка специализация, учителите трябва да бъдат авторитети в облас-
тта на интеркултурното образование, да обичат работата с децата, да познават добре 
интерактивните, стандартните и други методи за работа в условия на многокултур-
ност, да имат добра нагласа за екипна работа и висока чувствителност към културата 
на различните, да могат да носят отговорност пред учениците и техните родители.

– родителите на учениците – на всички тях се предлага участие по собствен 
избор в живота на училището в следните направления: обучителни семинари за овла-
дяване на умения за по-добро родителстване, опознаване правата на децата съгласно 
приетите в България и Европа стандарти за запознаване с етнокултурните и религи-
озни различия между хората в населеното място чрез обмяна на опит и информация 
като родители и носители на различни култури.

– Обществениците – много е важно да се спечели тяхната поддръжка, защото 
в противен случай на организаторите на интерактивното училище ще се наложи да 
се въртят в порочен кръг и отделят значителна част от творческата си енергия и от 
времето си за защита от нападки с различен характер. Включвайки ги в обучителните 
семинари, в общите празнувания, давайки им възможността да се чувстват важни и 
значими в живота на училището, те стават най-близките приятели и поддръжници на 
идеята за заедността.

Очаквани резултати по отношение на:
–  Знанията – придобиване на представа за културата на другия; за поведе-

ние в социална и природна среда – ежедневна и празнична; начини за отбелязване 
на местни и национални празници; разбиране на национални символи, национални 
празници, лични празници; познаване на своите права и отговорности.

– Уменията – да описва и обяснява своето и на обкръжаващите го поведение; 
да идентифицира се със социални общности и сравнява норми на поведения; да се 
интегрира чрез комуникация и общуване в междуетническо пространство; да приема 
еталони за общочовешки добродетели.

– Отнощенията – проявява уважение, отзивчивост, толерантност, родолюбие 
и ги оценява в различни общности;  партнира и сътрудничи на връстници, учители и 
възрастни; преживява значимостта на национални и европейски празници;  усвоява 
общочовешки ценности – хуманност, милосърдие, толерантност, вежливост, добро-
та, отговорност, човеколюбие, честност, уважение, взаимопомощ.
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Така интеркултурното училище се превръща в непринуден посредник (меди-
атор) в процеса на опознаване между малцинството и мнозинството, с което се под-
помага еволюирането на нагласите и мотивацията на учениците и възрастните към 
процес на истинско взаимно приобщаване.
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Извънкласните дейности в училище – атрактивен, иновативен 
и толерантенподход за намаляване отпадането на ромските деца

Галина Вълкова, Пламена Йосифова
ОУ „Св. Климент Охридски“, село Професор Иширково, област Силистра

ОУ „Св. Климент Охридски“ е училище с опит и традиции, доказало се през 
годините. До 2000 г. в него се обучават предимно ученици, принадлежащи към двата 
основни етноса, но закриването на училището в съседното село Йорданово с преоб-
ладаващо ромско население създаде предпоставка за промяна на етническия състав 
на нашето училище. Днес в него се обучават 157 ученици, от които 96 роми.Тази тен-
денция на увеличаване на ромите в началото бе доста стресираща, но така е с всяко 
ново начало и затова учителската колегия реши, че вниманието и ценностната ни 
ориентация занапред трябва да бъде насочена не само към социализиране и приоб-
щаване на ромите, а и към изграждане на качества като търпимост и толерантност у 
всички ученици. Образованието на деца от ромски произход е изключително труд-
на и отговорна задача, особено за учители, нямащи никакъв опит в това отношение. 
Нужно беше голямо търпение и постоянство, за да се постигнат успехи в учебно въз-
питателната дейност.

И тук започна нашето предизвикателство – какви методи, подходи и механи-
зми да използваме, за да направим училището ни привлекателна и атрактивна тери-
тория, място, където всички ще се чувстват значими, уважавани и ценени.

Трябваше да създадем пространство, в което всички ученици могат да участват 
активно, заемайки и отстоявайки своята гражданска позиция, защото към днешна 
дата голяма част от децата са пасивни наблюдатели на училищния живот, те се стра-
хуват да задават своите въпроси, а мероприятията, в които би трябвало да се чувстват 
значими и добре приети, водят до отклоняване на техните позитивни емоции.

В този ред на мисли проектът на Център „Амалипе“, по който работим от 2010 г., 
се оказа ключът, който ни отвори вратите към сърцата на ромчетата. Позволи ни да 
преоткрием тяхната дълбока душевност и да се запознаем с невероятната им култура. 
Литературата, учебниците и помагалата, създадени от тях, се оказаха изключително 
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полезни не само за учениците, но и за нас, колегите. Разбирайки и осъзнавайки всич-
ко това, ние бяхме единодушни, че трудният път, по който сме тръгнали, ще бъде 
осеян един ден с успехи, но е нужно много търпение, любов и постоянство.

Основните цели, които учителският колектив в ОУ „Св. Климент Охридски“ си 
постави, са:

– осигуряване на толерантна образователна среда, ориентирана към децата;
– координация и взаимодействие между обществените институции, училище-

то и семейството;
– уважение на човешкото достойнство и грижа за детето като отправен пункт 

за диалога и разбирателството в училище.
Учебната 2012 – 2013 г. бе наситена с изключително много мероприятия и съ-

бития, в които децата от ромски произход бяха не просто пасивни наблюдатели, а 
активни участници.

Всичко започна с обзавеждането на специална стая с бои и материали, донесени 
лично от децата. Невероятна бе еуфорията и ангажираността им, защото в нея те щяха 
да се чувстват свободни и щастливи да творят и реализират своите идеи. Децата бяха 
инициатори и изпълнители по обзавеждането и боядисването на стаята, именно зато-
ва тя бе и толкова ценна за тях. В нея те свободно можеха да разговарят, да се запозна-
ват с ромската култура и изглаждат трудностите при усвояването на българския език. 

Подготовката по откриването на учебната година се осъществи точно в тази 
стая. Рамо до рамо българчета, турчета и ромчета учеха своите стихове, припяваха 
песните си и оформяха букетите, с които щяха да изненадат любимите си учители. 

Първото голямо събитие за всички бе празникът на училището ни, носещо 
славното име „Св. Климент Охридски“. В негова чест колегите си поставиха гранди-
озната цел ангажирането на повече деца от ромски произход в своите идеи. На този 
празник те нямаха вече поддържаща роля, а бяха включени активно в сценки и реци-
тиране на стихове. Една изключително трудна и отговорна задача, но именно това бе 
пътят към тяхното приобщаване. Не може да се отрече ентусиазма им в изпълнението 
на песните и танците, с които най-талантливите ученици обраха аплодисментите на 
публиката. В края на деня бяха пуснати 125 балона, пълни с хелий, защото училището 
ни навърши точно 125 години от основаването си. Незабравим и задълго запомнящ 
се момент бе възможността на децата да се насладят на тази политаща красота.

За деня на толерантността учениците от ИКД „Ромски фолклор“ участваха в 
конкурса „Дъга на толерантността“ за рисунки, организиран от Община Силистра. 
Там те спечелиха една първа, една трета и две поощрителни награди, след което бяха 
поканени да се включат и в концерта. Децата представиха ромската общност чрез 
стихове на техния език, което силно впечатли публиката, а танците бяха кулминаци-
ята на този мини спектакъл. Учениците от ИКД бяха силно въодушевени, не заради 
самото участие, а затова, че успяха да покажат многообразието на ромския фолклор 
пред емоционалната публика.

Неусетно наближи и Коледа. За първи път в нашето училище се заговори за 
едно по-мащабно и запомнящо се мероприятие, но никой не знаеше в какво точно да 
се изразява то. Затова в началото на месец декември ученическият парламент, кой-
то имаше представители от трите етноса, се събра и след дълги и спорни дебати взе 
единодушно решението, че Коледа ще бъде отбелязана с благотворителна акция под 
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мотото „Деца даряват на деца“. Всички ученици, независимо от своята етническа при-
надлежност, се обединиха около идеята да доставят радост на мъничетата от детска 
градина „Детелина“ в съседното село Йорданово, където са учили голяма част от на-
шите ученици и откъдето очакваме бъдещо попълнение. А какво по-хубаво може да 
получи едно дете, ако не играчка! Затова от всеки клас бяха сформирани екипи, които 
да организират, агитират и съберат всичко, донесено лично от учениците. Нямаше 
дете, което да остане безразлично към тази идея, дори и родителите се включиха, 
ушивайки чувалите, където да бъдат прибрани играчките. В рамките на две седмици 
бяха събрани над десет чувала с играчки, моливчета и блокчета за оцветяване. Не 
може да се опише с думи изражението по личицата на децата, когато видяха Дядо 
Коледа и Снежанка, носещи чувалите със себе си. Това бяха едни малки мигове на ог-
ромно щастие и удовлетворение от грейналите като слънца очички на децата, които 
остават незабравими.

И ако за Коледа бяха ангажирани всички, то на Банго Васил бе отделено по-
специално внимание само на ромите, защото турчетата и българчетата бяха публика. 
Идеята бе те да останат изненадани от възможностите на своите съученици, от кос-
тюмите, с които ще се облекат, от танците, които ще подготвят и песните, които ще 
изпеят. Също така беше подготвена и специална трапеза с характерни ястия, които те 
поднасят на празника Банго Васил, а родителите на участниците дойдоха лично, за да 
се включат в подготовката на празника.

За Баба Марта батковците и каките в училище предложиха няколко идеи, които 
успяха да реализират с помощта на родителите си. Първата идея беше за работилни-
ца за мартеници, в която родителите показаха как са изработвали навремето свои-
те мартеници, как са боядисвали преждите в бяло и червено, а децата от групата на 
Център „Амалипе“ изработиха мартеници за всички ученици от първи до четвърти 
клас. Беше организирана и изложба в центъра на селото с най-нестандартните и ат-
рактивни мартеници. Не забравихме и нашите приятели от село Добротица, на които 
подарихме мартеници, а специално подготвена изложба украси фоайето на пилотно-
то училище. Това наше гостуване се осъществи точно на 1 март, а местният вестник 
„Силистренски бряг“ отрази съвместното събитие на своите страници.

Трети март беше отбелязан под формата на състезание, в което ученици от 
горните класове, разделени на два отбора, показаха знания и умения, придобити 
през годината. И каква бе изненадата, когато най-малките участници в групата на 
Център „Амалипе“ влязоха, преоблечени като четници. Песента, която изпяха, съ-
четана с танца, който изиграха, повдигна тонуса и настроението не само на публи-
ката, но и на самите състезатели.

От две години нашето училище организира етноревю. На него представители 
на трите основни етноса дефилират с характерни за тях костюми, а по един ученик 
запознава публиката с обичаите и празниците, на които се обличат тези дрехи. След-
ва дискотека, на която емоцията и позитивизмът прерастват в един чудесен празник.

Но може би най-очакван от всички ромски деца празник е 8 април, защото то-
гава, благодарение на проекта на Център „Амалипе“, ние осъществяваме едни много 
мили срещи с учениците от село Средище. Невероятна атмосфера, ведро настроение, 
много нови запознанства. Всичко това го обединяваме в един празник на ромите.

Денят на Земята – 22 април, тази година бе наситен с много мероприятия. В 
началото на месеца най големите ученици в нашето училище организираха акция за 
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събиране на хартия, с парите от продаването на която щяха да се закупят кошчета 
за отпадъци. Родителският актив също се включи в опаковането и продаването на 
хартията, а по тяхна инициатива бе извършено пресяване на цветята в класните стаи, 
почистване на двора и градинките около училище. Това бе един чудесен пример за на-
шите деца, защото само когато деца, родители и училище работят заедно, се постигат 
добри резултати. Заедно със своите учители децата направиха изложба с природни 
материали, а самият ден бе отбелязан със засаждането на дръвчета и ревю с тоалети, 
направени от отпадъчни материали. Гости на този наш празник бяха децата от село 
Добротица, които също участват активно по проекта.

Как започна подготовката за Деня на ученическото самоуправление – 9 май? В 
средата на месец април учениците от горните класове сформираха екипи, които на 
следващия ден направиха първото си работно съвещание. На него те единодушно 
определиха целите, от които ще се ръководят в избирателната си кампания. Учени-
ците трябваше да изработят агитационната платформа на своя екип, която включ-
ваше постери, брошури и диплянки, организиране на конкурси и състезания. И тук 
родителите бяха активно включени, защото споделяха какво е било образованието, 
когато те са били деца и какво трябва да се запази и съхрани днес. Постерите на уче-
ниците не включваха нереални и неосъществими желания и предложения. Напротив, 
те успяха да представят истинските проблеми на учениците днес и какво щеше да се 
промени, ако имаха властта да го направят. Най-очакваната проява се оказа обаче 
пресконференцията на 7 май, която щеше да завърши с дългоочакваното гласуване. 
Тогава щеше да се разбере кой екип се е справил най-добре и е успял да привлече 
към своята кауза най-много ученици. На 9 май ученичката с най-много гласове зае 
поста „директор“. Управленският екип реши този ден да бъде и Ден на отворените 
врати. Училището беше пълно с родители, които имаха възможност да си изберат в 
началото на часа дали ще са ученици или гости в класа. В края на учебния ден новият 
директор организира дискусия, на която присъстваха учители, родители и ученици 
от избирателните щабове на класовете. На нея всички изложиха впечатленията си от 
изминалия месец, чиято кулминация беше Денят на самоуправлението, а учителите 
доказаха за пореден път, че не се страхуват от предизвикателства, защото те са воде-
щи за личностното и обществено изграждане на ученици и учители.

Фестивалът „Отворено сърце“ е дългоочакван и желан от ромчетата по много 
причини. На него пеят, танцуват, запознават се със свои връстници в една нова, не-
позната, вълнуваща и различна за тях среда. Участието в него е награда за ученици, 
нямащи отсъствия през годината и показали напредък в усвояването на българския 
език. „Отворено сърце“ е стъпка и в мисленето на родителите на тези деца. Едва когато 
се сблъскаш с подобни проблеми, осъзнаваш колко е трудно да убедиш ромите да на-
пуснат своята среда, отваряйки сърцата си към един нов и различен за тях свят. Всичко 
това се случва, благодарение на фестивала „Отворено сърце“ във Велико Търново.

Само така, включвайки се в живота на училището чрез мероприятия, различни 
от задължителните учебни часове, ромите се научават да решават проблеми, да прео-
доляват езиковите си страхове, да поемат отговорност за своите действия и решения. 
За тяхното приобщаване е нужно не само време и постоянство, но и много любов и 
желание от страна на всички институции. Този мини проект успя да включи ромите 
в училищния живот, давайки им възможност да изразят своята гражданска позиция 
и да им вдъхне повече самочувствие и увереност. Те се почувстваха значими, превръ-
щайки се в равностойни участници на демократичния процес в училище.
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Да превърнем училището в желано място за всяко дете
Магдалена Йотковска, ОУ „Св. Климент Охридски“, село Буковлък, община Плевен

ОУ „Св. Климент Охридски“ в село Буковлък е едно от най-големите общински 
училища на територията на област Плевен. То е с богата история и утвърдени тради-
ции, както по отношение на образованието и възпитанието, така и по отношение на 
работата в мултиетническа среда. През последните няколко години в училището се 
обучават и възпитават ученици от различни етноси, но преобладават децата от ром-
ски произход.

През учебната 2012 – 2013 г. в училището се обучават 500 ученици от подготви-
телна група до осми клас. Приоритет на училището е осигуряване на условия за равен 
достъп до качествено образование. Целта е да се постигне устойчивост на резултатите 
чрез продължение и надграждане на вече реализирани дейности. Нашето мото е, че 
всеки ученик е добър в нещо. Това може да е област, заложена в учебните програми или 
да остава извън тях. От нас зависи да открием тази област и да помогнем на детето да 
доразвие своите знания и умения по приемлив за обществото начин. 

В нашето училище се стремим да създадем необходимите условия за успешно 
обучение, възпитание и приобщаване на учениците към националните и общочовеш-
ките ценности. Учителите използват иновативни технологии и методи на препода-
ване, за да формират практически умения за развиване на интелекта, интересите и 
компетентностите на учениците. 

Основните проблеми, пред които е изправен нашият педагогически екип, са 
свързани с:

– обхващането и задържането на учениците в училище; 
– високия брой неизвинени отсъствия;
– ниската мотивация у ромските деца за учене и личностно развитие; 
– лошо владеене на българския език и беден речников запас;
– неангажираност и незаинтересованост на голяма част от родителите към об-

разованието на децата им и неучастие в училищния живот. 
Причините, които са предпоставка за възникване на тези проблеми се групират в 

няколко основни категории: социално-икономически, образователни и етнокултурни.
Основните фактори, оказващи силно влияние върху отпадането от училище, са:
– Бедност на ромските семейства – затрудненията в образователния процес на 

децата от ромски произход са следствие от тежките условия на живот сред значител-
на част от ромската общност. Бедността сред ромите е доста по-висока, отколкото 
сред останалото население (по данни на Световната банка). Образованието изисква 
разходи от страна на семейството за дрехи, обувки, учебни помагала и пособия свър-
зани с обучението. Част от родителите трудно осигуряват ежедневното присъствие 
на децата си в училище.

– Работна ръка – детето, което не посещава училище, е ценно и като трудов 
ресурс и често подпомага формирането на семейния бюджет или участва в домакин-
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ската работа. Основната им заетост е свързана със събирането на вторични суровини 
или работа в строителството. Около 15% е делът на тези деца, които помагат на семей-
ството си, като се грижат за  братя и сестри.

– Влияние на семейната среда – основен индикатор за развитие на процеса на 
отпадането от училище е отсъствието или заниженият родителски контрол. Образо-
вателният статус на ромите е в пъти по-нисък от този на другите етноси. Образова-
нието все още не е ценност за част от общността. Някои от родителите се страхуват да 
пускат по-големите момичета в училище поради опасността от открадване.

– Училищна среда и организация на учебния процес – съществени затруднени-
ята при усвояване на учебния материал; слаб интерес към учебния процес и произти-
чащото от него желание/нежелание да се посещава училище; наличие на конфликтни 
отношения със съученици и/или учители и др. Образователните трудности са основ-
на причина за отпадане от училище. Като цяло тези мотиви са по-слабо зависими от 
икономическите характеристики на отпадащите от училище деца. 

– Недостатъчно владеене на български език – води до затруднена адаптация 
към училищния живот. По-голяма част от децата в семейството и помежду си общу-
ват на ромски език.

– Ранните бракове – водят до ранно напускане от училище, което е свързано 
с ограничаване на последващата подходяща социална реализация. Ранните бракове 
обикновенно са последвани от „ранни раждания“. 

Вследствие на тези причини учениците не посещават редовно учебните заня-
тия, допускат много отсъствия и трупат пропуски в знанията си. Тези проблеми по-
ставиха пред нас предизвикателството да докажем, че училището може да бъде при-
влекателно място за всяко дете.

Възможност за това ни даде включването в Проекта „Намаляване отпадането на 
ромските деца от училище“ на ЦМЕДТ „Амалипе“. За втора година в ОУ „Св. Климент 
Охридски“ разработва програма за превенция на отпадането. Ученици и учители из-
пълняват заложените в нея дейности, разделени в три основни направления:

1. Ученици – прибиране и задържане.
2. Учители – мотивиране и квалификация.
3. Родители – партньори.

Нашите цели:
Общата цел е обхващане и задържане на децата в училище чрез мотивация и 

създаване на положителна нагласа към учебния процес.

Конкретни цели:
1. Намаляване безпричинните отсъствия и броя на отпадналлите ученици с 

10%. Утвърждаване на училището в желано и привлекателно за тях място.
2. Подобряване нивото на владеене на български език, особено в началното 

обучение – подготвителна група и първи клас.
3. Повишаване успеха от тестовото оценяване в четвърти и седми клас.
4. Превенция на ранните бракове.
5. Професионално ориентиране на учениците в 7. и 8.клас.
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6. Увеличаване с 10% броя на родителите, взели участие в училищния живот. 
Повишаване на мотивацията у учениците и техните родители за пълноценно включ-
ване в образователно-възпитателния процес.

7. Превръщане на културното многообразие в източник и фактор за взаимно 
опознаване и духовно развитие на подрастващите в дух на взаимно уважение и толе-
рантност.

8. Повишаване квалификацията на учителите за овладяване на модерна педаго-
гическа методология за работа в мултикултурна среда.

В целевите групи по проекта са обхванати ученици от рисковите възрасти: 
– 4. клас, които са на прехода към прогимназиален етап;
– 7. клас – участващи в НВО;
– групите по СИП „Фолклор на етносите в България – ромски фолклор“ в нача-

лен и прогимназиален етап;
– 1. клас, които са на старта на своето образование, когато се формират навици 

за учене;
– всички застрашени от отпадане ученици.
Демократичните промени, настъпили в нашето общество през последните 15 – 

20 години, засегнаха в голяма степен и училището. Оформи се нов модел на детството 
– родителите работят в чужбина или в други селища; децата растат без родителски 
контрол, отглеждани от баби, дядовци и далечни роднини. 

Заниженият родителски контрол създаде още един проблем за училището и 
учителите – прибирането и задържането на децата в училище. В нашата работа все 
по-често започнахме да се сблъскваме с негативо отношение към училището като 
институция и с нарастващата агресия между учениците. Учениците имат прекале-
но много свободно време и то трябва да бъде осмислено. Поставихме си обща цел 
– уплътняване на свободното време на учениците със занимания, подпомагащи ин-
телектуалното, духовното и нравственото им развитие и развитие на творческите 
им способности.

Сформираният преди година ученически парламент стана основен инструмент 
за активизиране на учениците. Желанието ни бе да ги накараме да се почувстват от-
говорни за живота в училище. Обсъждахме всички предложения, които им хрумваха; 
по-голямата част оставаха пожелателни, други имаха откровено развлекателен ха-
рактер.  Като всички млади хора и нашите ученици искаха различни промени, „по-
разчупена“ обстановка в училището. Децата осъзнаха, че инициативата за тези неща 
трябва да бъде тяхна, добре обмислена и мотивирана, за да получат разбирането на 
учителите. Парламентът беше и невероятен социален фактор, предвид наличието на 
представители от всички класове от прогимназиален етап, работата за обща идея им 
помагаше да се опознаят по-добре, да изградят доверие един в друг и да се подкрепят. 
В търсене на поле за изява те всъщност развиваха ценни умения: работа в екип, изгот-
вяне на план или проект, представянето му пред аудитория, диспут, гласуване, писане 
на отчет за свършена дейност. Имаше и немалко пререкания, но разрешавайки ги, 
учениците се учеха на толерантност. 
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Реализирани дейности:
Ученически парламент
– Ден за борба с тормоза в училище под мотото „Да кажем „СТОП“ на насили-

ето във взаимоотношенията в училище! Да бъдем приятели!“, организиран и прове-
ден заедно с помощник-директора г-жа Николова. Желанието ни бе това послание да 
достигне до всички ученици от нашето училище.

– Ден на грамотността в училище – под ръководството на г-жа Лозанова и г-н 
Михайлов – преподаватели по български език и литература, подготвихме и участ-
вахме в решаването на тестове от ученици, родители, учители. Доста се потрудихме 
докато подберем интересни въпроси, които включихме в теста. Родители, ученици и 
учители показаха, че с труд и постоянство, всичко се постига. 

– Спортен празник „Да играем заедно. Приятели в играта!“ по повод Деня на 
толерантността. Включихме се в подготовката на събитието, като изготвихме и разле-
пихме обяви. Показахме гостоприемството си на отборите от плевенските училища, 
но най-много овации имаше за нашите шампиони. 

– Състезание „Моята родина – България“ за ученици от 7. и 8. клас и групата по 
СИП „Фолклор на етносите в България – ромски фолклор“. Двата отбора се предста-
виха достойно и показаха, че са научили много за историята на град Плевен и важни-
те събития от славното минало на България.

– Кастинг за Деня на таланта в училище, организиран от ученическия парла-
мент, които решиха да покажат, че в училище има много талантливи деца. Конку-
ренцията бе жестока. Цяла седмица журито пресяваше кандидатите. Явиха се много 
таланти, но накрая останаха само най-добрите, за да се изявят в  Деня на таланта.

– Включване в национална кампания „Да почистим България за един ден“. За 
втора година се включихме в кампанията. Засадихме дръвчета, почистихме района на 
училището и двете спортни площадки в село Буковлък.

Ученици наставници
Практиката „връстници помагат на връстници“ има за цел да привлече по-ак-

тивните ученици и да ги ангажира с училищния живот. Избрахме ученици, които 
имаха желание да бъдат обществено ангажирани и могат да помагат на съучениците 
си, показали слаб успех. Включихме и ученици, които се ползват с доверие и са лидери 
в класовете си, макар и да не са отличници. Двама бивши наши ученици – Давид (10. 
клас) и Пламен (9. клас) също се включиха като наставници. 

1. Развитие на механизма за взаимопомощ сред учениците – определихме уче-
ниците наставници от членовете на ученическия парламент.

2. Всеки месец изготвяхме отчети за дейността на учениците наставници.

Родителски клуб
За да бъдат привлечени и задържани в училище ромските деца, е нужно пара-

лелно да се полагат грижи и за образоването на техните родители, за утвърждаването 
на образованието като ценност сред цялата ромска общност. Ромските родители ос-
тават чужди на училището като институция, което води до неангажираност с образо-
ванието на техните деца. За да бъде училището привлекателно, е необходимо децата 
и техните родители да го припознаят като „своя“ институция. За това е нужно те да 
намират нещо от своята култура, както и училището да бъде ангажирано с живота 
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на местната общност. Привличането на родителите и ангажирането им с училищния 
живот е от огромно значение за мотивирането и стимулирането на учениците за ре-
довно посещаване и постигане на по-добри резултати. Нашият педагогически екип е 
убеден, че празниците могат да се превърнат в мост между училището и родителите. 
Затова използвахме всяка възможност за организиране на тържества.

1. Направихме анкетно проучване и интервю сред родителите, а Сдружение 
„Малки стъпки“ – Плевен направи експертен анализ на резултатите по отношение на 
основните причини за отсъствията на учениците и за преждевременното им напуска-
не на училище. Анализът ще послужи за основа и планиране на дейността ни в това 
направление.

2. Проведохме дискусия с родителския клуб на тема „Защо децата отпадат от 
училище? Как да противодействаме на този проблем?“

3. Поканихме родители да участват в празниците на децата от ПГ „Аз разказ-
вам“ – игри по илюстрации на приказки, и „Аз драматизирам“ – ролева игра по слу-
чай Деня на християнското семейство – 21 ноември 2012 г. 

4. Отново най-активни бяха родителите на най-малките ученици. С готовност 
се отзоваха на поканата да се забавляваме заедно на празниците в подготвителните 
групи: „На мама“ и „Зайо Байо Великденски“. Ето ги бъдещите първолаци – готови 
да поемат по дългия път към познанието. Те вече знаят, че в училище ще срещнат 
много приятели, ще научат интересни неща, ще спортуват, пеят, танцуват, рисуват и 
очакват с нетърпение 15 септември. Родителите също показаха, че желаят да участ-
ват в училищните дейности, че могат да бъдат не само зрители, но и помощници на 
учителите.

5. Проведохме кафе-лектория с родители и ученици от 7. и 8. клас на тема „Пре-
венция на ранните бракове“. На лекторията дискутирахме проблеми свързани със 
съзряването на младите момичета. Децата и техните майки споделиха мнението си по 
отношение на ранните бракове, обсъдихме тази ромска традиция и ги запознахме с 
интересни истории описани в книжката „Женски съдби“.

6. Срещата на родители и ученици със студенти роми от МУ и Педагогически 
колеж към ВТУ предизвика голям интерес. Ралица Миткова разказа за трудностите 
и приятните моменти, които среща в обучението си за акушер. Цецка Миткова и Ре-
нислав Мирославов пък споделиха какво е да се подготвяш за учител. Тези младежи 
изразиха надеждите си, че повече роми ще поемат по техния път и ще работят за ин-
тегрирането на ромската общност.

7. Поканихме родители и на голямото великденско боядисване на яйца. Заедно 
се забавлявахме. Деца и родители се потрудиха, но резултатите си заслужаваха. Всеки 
отнесе вкъщи по едно красиво изписано яйце и безброй приятни емоции. 

СИП „Фолклор на етносите в България – ромски фолклор“
Вече десет години в ОУ „Св. Климент Охридски“ съществува СИП „Фолклор 

на етносите в България – ромски фолклор“. Избрахме този СИП, защото чрез него се 
създава ефикасен модел за възпитаване на етническа толерантност, гордост и прия-
телство, както и за привличане и задържане на децата в училище. Един от сериозните 
проблеми пред българската образователна система и по-конкретно пред учебното съ-
държание, който се отразява върху отпадането на децата от малцинствата, е слабото 
застъпване на мултикултурни и интеркултурни елементи. Традициите и културата на 
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малцинствените общности в България все още е слабо представена в учебното съдър-
жание, въпреки промените в държавните образователни изисквания през последните 
години. Практиката показва, че застъпването на елементи от културата и традициите 
на малцинствата в учебното съдържание превръща училището в интересно за тези 
деца, ромските в частност, и повишава тяхната мотивация за образование, както и 
ангажираността на техните родители. Програмата работи и за формирането на етни-
ческа толерантност и познаване на ромската култура от неромските ученици, като с 
това ce улесни и интеграцията в класната стая. 

СИП „Фолклор на етносите в България – ромски фолклор“ – 1. клас
1. 8 декември 2012 г. – Децата от групата активно участваха в организацията и 

провеждането на патронния празник на училището. Научиха много стихчета за Бъл-
гария и училището. Изпяха най-веселите зимни песни. 

2. 11 декември 2012 г. – Посещение в Регионална библиотека „Христо Смир-
ненски“, град Плевен, където поднесоха поздрав към участниците в състезанието: 
„Плевен и моята Родина България!“. Малките ученици гледаха и слушаха каките и 
батковците, които показаха колко много знаят за историята на град Плевен и Бълга-
рия. Домакините от Регионална библиотека много се зарадваха и подариха книжки с 
интересни приказки и пъстри картинки на всички деца. Поканиха ги да им гостуваме 
по-често, а те обещаха, че ще прочетат много книжки.

3. 14 януари 2013 г. – Включихме се в инициативата на ЦМЕДТ „Амалипе“ да 
участваме в поднасяне на поздравления и сурвакане в Областната управа, Общината 
и РИО – Плевен по повод Василица. Навсякъде ни посрещнаха с усмивки, радваха 
се на нашите подаръци и с интерес изслушаха пожеланията ни. Получихме много 
лакомства и приятни изживявания, намерихме и нови приятели. Местните медии 
също отразиха нашата изява. С вълнение очаквахме новините на телевизия „Плевен 
Спринт“, за да гледаме репортажа и вестник „Посоки“. 

4.  28 март 2013 г. – Участие в Ден на младите таланти. Нашата Червена шапчица 
обра овациите на публиката.

5. 8 април 2013 г. – Участие в общоселския празник, посветен на Международ-
ния ден на ромите. Да се изявяваш на сцена е огромна отговорност, затова малките 
ученици усърдно репетираха. Зарадваха гостите с блестящи изпълнения. Показаха, 
че са добри артисти и танцьори.

6. Изработиха постери за 18 февруари – годишнината от обесването на Васил 
Левски, а за Националния празник – 3 март направиха лентички с трикольора и заки-
чиха учениците и учителите от нашето училище.

СИП „Фолклор на етносите“ – 5. – 8. клас
1. 1 октомври 2012 г. – Участие в общоселско тържество по случай Деня на въз-

растните хора, изпращане на поздравителен адрес от всички в групата до хората от 
третата възраст в село Буковлък. Милите думи стоплиха сърцата, а огнените ритми 
на ромските танци доставиха истинска наслада на възрастните хора.

2. 8 декември 2012 г. – Участие в патронния празник на училището. 
3. 11 декември 2012 г. – Състезание на тема: „Плевен и моята Родина България!“. 

Тази дейност реализирахме съвместно с Регионална библиотека „Христо Смирнен-
ски“, град Плевен.
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4. 28 март 2013 г. – Групата взе участие в организацията и провеждането на Ден 
на младите таланти в училището. Журито единодушно допусна изпълнението на мо-
мичетата до финала. Танцът им бе истинска феерия. 

5. 8 април 2013 г. – Участвахме в общоселския празник, посветен на Междуна-
родния ден на ромите.

6. 23 април 2013 г. – Дискусия по метода на „Световно кафене“ на тема: „Мулти-
културните отношения между етносите“. Дискусията се организира от Община Пле-
вен с модератори Даниела Димитрова – инициатор, и Гюнай Ходжаджиков, експерт 
в общинския отдел „Образование“. По време на „Световното кафене“ с учениците 
от Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване в Плевен 
се обсъдиха проблемите в комуникацията между българи и роми. С помощта на мо-
дератора формулираха отговори на въпросите: Как си представяте интеграцията на 
малцинствата; кое е общото и кое е различното между ромите и другите етнически 
групи; кои са пречките пред ромите, за да могат те да се интегрират успешно в бъл-
гарското общество.

7. 8 юни 2013 г. – Десети детски ромски фестивал „Отворено сърце“ в град Ве-
лико Търново – Една сбъдната мечта за творчество и красота! 

Не само танците са нашата стихия. През тази учебна година доказахме, че мо-
жем да постигаме успехи и в учението, и в спорта. На Републиканското първенство по 
хандбал в град Шумен нашите момчета се окичиха с бронзови медали.

Учители – мотивиране и квалификация
Ключовите думи за разбиране на интеркултурно образование са толерантност, 

уважение, другарство, разбиране, спазване на фундаменталните човешки права и 
свободи на различни по своята идентичност хора. За да работят в мултикултурна сре-
да, е необходимо учителите да повишават непрекъснато квалификацията си. Един от 
основните подходи, използвани в рамките на програмата е „учители обучават учите-
ли“. Всички учители от нашето училище и от пилотните училища – ОУ „Св. св. Кирил 
и Методий“, село Търнене, и НУ „Христо Ботев“, село Дисевица, преминаха обучение 
по шестте модула на програмата. Осъществихме четири обменни визити.

Обменни визити между трите училища
Първа обменна визита – 20 декември 2012 г. в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, село 

Търнене. Програмата включваше Коледен концерт, презентация „Бъди в час“ и диску-
сия за обмен на добри практики.

Втора обменна визита – 1 март 2013 г. в НУ „Христо Ботев“, село Дисевица. 
Участвахме в Първомартенски концерт и дискусия за споделяне на опита и изграж-
дане на позитивна среда.

Трета обменна визита – 8 април 2013 г. в ОУ „Св. Климент Охридски“, село Бу-
ковлък. С презентация и концерт бе отбелязан 8 април – Международния ден на ро-
мите“.

Заключителна четвърта обменна визита – 11.06.2013 г. в ОУ „Св. Климент Ох-
ридски“, село Буковлък. Основни акценти на визитата бяха презентацията „Да на-
правим училището желано място за всяко дете“ и дискусията „Какво постигнахме по 
Програмата за намаляване отпадането на ромските деца от училище“. Бяха направе-
ни следните изводи за резултатите от участието ни по Програмата: 
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– Създадена е нагласа, че по всеки случай на застрашен от отпадане може и 
трябва да се работи.

– Създадена е база данни и профили на застрашените от отпадане ученици.
– Реализират се превантивни дейности със застрашените от отпадане и реин-

тегриране на отпаднали ученици.
– Активна дейност на ученическия парламент.
– Развит е механизъм за взаимопомощ сред учениците – практика ученици нас-

тавници.
– Включване на родителите като активна страна – родителски клуб и органи-

зиране на лектории.
– Повишаване квалификацията на учителите за работа в мултикултурна среда.

Личностно развитие на учениците от ромски произход и намаляване 
на отпадането им от училище чрез неизползвани възможности 

за общуване и социализация
Инж. Цонка Жиговечка, Дияна Янкова, ОУ „П. Волов“, град Пловдив

Факт е, че в България от дълго време живеят относително постоянен и него-
лям брой етнически групи. В годините на социализма тези деца са били лишени от 
възможността да научат нещо за себе си, за етническата си група, за нейната история, 
култура и принос за развитието на страната. В българското училище децата с раз-
личен етнически произход не са получавали различно внимание от страна на учи-
телите, на практика са били подложени на културна асимилация. След промяната 
в политическата обстановка започват да се правят епизодични опити за подкрепа 
на етническото самоосъзнаване. Работи се по проекти, реализирани от неправител-
ствени организации. Разработват се притурки към учебниците по български език и 
литература, музика и история. В тях се отразява приносът на отделната етническа и 
културна група. Обръща се внимание на владеенето на майчиния език и познанията 
за културата на етноса като основа за етническа идентичност. Познаването им поз-
волява хората да се обединяват и разграничават. Това направи възможна срещата на 
различни култури и работа в мултикултурна и интеркултурна среда.

ОУ „Панайот Волов“, град Пловдив, за първи път отваря врати на 15 септем-
ври през далечната 1969 г. Първоначално училището било основно политехническо 
училище, като всички завършили ученици получавали професионални свидетелства 
в областта на редица професии. Днес ОУ „Панайот Волов“ обучава ученици от под-
готвителна група – пет- и шестгодишни, до осми клас. Те са представители на ромския 
етнос, като по-голямата част от тях се самоопределят като турци, малка част като роми 
и българи. Изповядват мюсюлманска или християнска религия.

Учениците ни живеят в затворена среда. Те са с по-беден речник и поради раз-
лични причини семействата нямат възможност да ги социализират. Училището е 
средата, в която те общуват, образоват се, възпитават се в чувство на отговорност 
към себе си и останалите. Това е мястото, където всеки ученик може да прояви своя 
талант и да се чувства значим сред връстниците си. 
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За личностното развитие на нашите ученици е важно познаването, владеенето 
и използването на човешките права и свободи, съобразени със законите на демокра-
тичното общество. Това е главна цел на гражданското образование в училище. У нас 
понятието „гражданско образование“ става особено популярно след стартирането на 
образователната реформа през 1999 г. Наредба № 2 от 18.05.2000 г. за учебното съдър-
жание официално въвежда Държавни образователни изисквания за учебно съдържа-
ние за всеки от етапите на обучение в училище. Целта е да се подпомогне развитието 
и утвърждаването на младия човек като гражданин, който е автономна, свободна лич-
ност, способна да поема отговорност за себе си и за другите. То е свързано с идентич-
ностите на човека – групова, етнокултурна, национална, глобална и решава проблеми-
те, породени от различията между тях. В ОУ „Панайот Волов“ целта се осъществява в 
следните форми: учебен час; празници; чествания на бележити дати и извънучилищни 
дейности. Водеща роля за неговото осъществяване имат предметите от културно-об-
разователната област „Обществени науки и гражданско образование“. Обучението се 
осъществява чрез провеждане на нестандартни „часове“ и работа по групи. 

Неизползваните възможности за общуване и социализация откриваме в разра-
ботването на пакет от теми, които да разнообразят часовете и да задържат вниманието 
на учениците не само в училище, но и в свободното време. Това спомогна за по-добра 
организация на учебно-възпитателния процес, което е предпоставка за добра социал-
на, професионална и личностна реализация на учениците и съдейства за повишаване 
авторитета на училището. Постигането на високо качество на учебно-възпитателния 
процес осъществихме при стриктно спазване на утвърденото седмично разписание 
и осигуряване на заместването на отсъстващи учители. За това спомогна и стартира-
нето на Националната програма на МОМН „Оптимизация на училищната мрежа“, 
мярка „Без свободен час“. За да не останат без надзор в рамките на учебните часове, 
решихме времето на учениците да бъде запълнено с разглеждане на интересни теми. 
Разработихме програма, съобразена с учебната програма по гражданско и здравно 
образование в начален и прогимназиален етап. На нейна база направихме тематичен 
план, включващ теми, обединени в ядра. Преподавателската дейност се извършва от 
свободен учител, педагогически съветник, помощник директор или директор. Те раз-
полагат с пакет, съдържащ работен план, нагледни материали, текущи задачи, анкета 
и др. Той постоянно се допълва и обогатява в зависимост от интереса по дадена тема.

Чрез анкетна карта (вж. таблицата по-долу) бе проучено мнението на ученици-
те. Анкетната карта съдържа имената на ученика, класа и въпроси свързани с: жела-
нието им да посещават училище; училищен правилник; училищна собственост; мяс-
тото на България в съвременния свят, Европейски съюз, етноси. Анкетирани са 87% 
от учениците от трети до осми клас.

След като обобщихме резултатите от анкетата, разработихме програма, отгова-
ряща на интереса и потребностите на учениците. 

Програма за превенция на отпадането на учениците в задължителна учи-
лищна възраст

І. Идентифициране на проблема
Отпадането на ученици от училище е не само социален, но и педагогически 

проблем. Причините за това са комплексни. Корените на това явление трябва да се 
търсят от една страна в семейната среда, в мотивацията на учениците за учебен труд, 
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в слабия стремеж за личностна реализация в училищната среда, а от друга – в педаго-
гическата колегия. В последно време се постигнаха добри резултати, като бе намален 
броя на отпадналите ученици в нашето училище, но се появиха една друга категория 
ученици, които са застрашени от отпадане. Анализът на проблема костатира, че уче-
ниците са в училище, но поради липса на интерес или слаби постижения в учебните 
занятия, допускат неизвинени отсъствия. Имат лоши прояви по отношение на дисци-
плината и междуличностното общуване в училище, както и голям брой слаби оценки, 
което неминуемо ги поставя в групата на застрашените от отпадане.

В 1. – 4. клас този проблем не е толкова изявен поради факта, че малките уче-
ници са обгрижвани от един учител, който в повечето случаи е безспорен авторитет 
за тях. Там обаче се очертава друг проблем. В условията на обучение в преобладаваща 
билингвална среда, обучението на писмен и говорим книжовен български език е за-
труднено и някои ученици трудно или въобще не се поддават на ограмотяване. Това 
от своя страна се явява в известна степен (но не изцяло) предпоставка за последващо 
затруднено обучение и развитие в 5. клас и следващите класове. 

Проблемът с отпадащите и застрашените от отпадане ученици е особено сил-
но изразен при учениците от 5. до 8. клас. Това налага и предприемането на спешни 
мерки от цялата педагогическа колегия със съдействието на ръководството, за да се 
намали, а в последствие и да се ликвидира този болен проблем.

Отговори в проценти

Въпроси Да Не Нямам
Отговор

1. Посещаваш ли училище с желание? 79% 11% 10%

2. Спазваш ли училищния правилник? 65% 20% 15%

3. Мислиш ли, че трябва да опазваш и да се грижиш за 
училищната собственост? 77% 6% 17%

4. Семейството интересува ли се от твоето образование и 
възпитание? 69% 18% 13%

5. Знаеш ли колко са всички страни членки на 
Европейския съюз? 43% 21% 36%

6. Познавате ли историята на вашия етнос? 45% 45% 10%

7. Познавате ли традициите и обичаите на други етноси? 
(може да посочете повече от един отговор)

•	 Турци 56% 21% 23%

•	 Роми 48% 30% 22%

•	 Българи 50% 10% 40%

•	 Евреи 3% 72% 25%

•	 Арменци 12% 64% 24%

•	 други 2% 91% 7%
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ІІ. SWAT анализ на работата по проблема „отпадащи ученици“ (вж. таблицата 
по-долу)

ІІІ. Обща цел на програмата
Обхват и задържане на децата в задължителна училищна възраст в училище 

чрез положителна нагласа към учебния процес.
ІV. Конкретни цели
Намаляване на броя на отпадащите ученици;
Изграждане на външна и вътрешна подкрепяща среда за превенция на отпада-

нето, в това число и подобряване на взаимоотношеиията с институциите и родителите;
Превръщане на училището в място, където всяко дете има поле за изява чрез:
– разширяване и предлагане на разнообразни форми на СИП, клубове и кръ-

жоци, след проучване желанията на учениците;
– организиране на различни конкурси и училищни инициативи;
– участие в олимпиади и общински състезания и др.;
– подобряване системата за провеждане на консултации;
– гарантиране на личната свобода и достойнство на децата;
– осигуряване на възможност за участие в училищния живот;

Силни страни Възможности
	 Наличието на квалифицирани 

учители

	 Много добра материално 
техническа база

	 Осигурено целодневно обучение на 
учениците от 1. до 3. клас

	 Осигурена безплатна закуска на 
учениците от 1. до 4. клас

	 Възможност за избор на подходящи 
форми ЗИП и СИП.

	 Осигуряване на атрактивност на УВП с 
помощта на външна подкрепяща среда 
(например читалище, библиотека)

	 Интерактивно обучение

	 Осъществяване на гражданско 
образование

	 Реинтеграция на отпаднали ученици и 
осигуряване на възможност за обучение в 
самостоятелна форма при навършване на 
16 години;

	 Вътрешноучилищна квалификация

	 Работа с родители и деца в риск
Слаби страни Заплахи

	 Липса на заинтересованост от страна 
на родителите, неупражняване на 
родителски контрол

	 Наличието на много семейства с 
нисък социален статус

	 Липса на ученическо 
самоуправление и ученически съвет

	 Проблем във външната подкрепяща 
среда

	 Недостиг на финансиране на целодневното 
обучение;

	 Неизпълнимост на санкциите по 
отношение на неосъществяване на 
родителски контрол;

	 Неефективност на наказанията на 
учениците;
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– осигуряване на възможност за чести срещи с представители на различни ин-
ституции;

– създаване на училищен съвет за изграждане на позитивна учебна среда и пре-
венция на агресията;

V. Мерки за превенция на отпадането на ученици от училище в задължителна 
училища възраст: 

А. Общи мерки:
1. Вътрешноучилищна квалификация на педагогическите специалисти, обмяна 

на опит в МО, открити уроци със споделяне на добри практики.
2. Осигуряване на по-добра материално-техническа база за интерактивност на 

обучението.
3. Осигуряване на избор на извъкласни дейности, ориентирани към потребно-

стите на учениците.
4. Включване на родителите като активни партньори във всички форми на учи-

лищния живот.
5. Осигуряване на безопасна и сигурна училищна среда.
6. Осигуряване на целодневна организация на учебния ден на учениците от 1. 

до 4. клас, обхванати в ПИГ.
Б. Специфични мерки за начален етап:
1. Идентифициране на деца в риск от отпадане и изготвяне на поименен списък 

от класните ръководители, в чиито класове има ученици със затруднения в ограмо-
тяването.

2. Изготвяне на личен профил на тези ученици (по образец).
3. Изработване на индивидуален тематичен план и календарен график за прео-

доляване на изоставането.
4. Определяне на ден от седмицата, в който родителите на тези ученици да бъ-

дат запознавани с постиженията на своите деца, а също така могат да се включват в 
занятията под формата „Аз уча мама и татко“.

5. Изготвяне на портфолио на тези ученици.
6. Осигуряване на възможност за индивидуална изява на учениците в риск от 

отпадане
7. Интеркултурно обучение – на родители и учители
В. Специфични мерки за прогимназиален етап:
1. Осъществяване на гражданско образование с приоритет на здравното обра-

зование и професионално ориентиране.
2. Ученическо самоуправление.
3. Включване на застрашените от отпадане ученици в СИП, клубове и кръжоци;
4. Индивидуална работа в часовете за консултации.
5. Изработване на личен профил на застрашените от отпадане ученици от клас-

ните ръководители (по образец) на всички класове от 5. – 8. клас.
6. Провеждане на анкета с тези ученици за установяване на проблема – педаго-

гически съветник.
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7. Изработване на индивидуален тематичен план за всеки ученик със слаби ре-
зултати, за преодоляване на изоставането по предмети (съдействие от ръководството).

8. Изработване на портфолио на учениците със слаби постижения по предмети 
от съответния учител, който преподава.

9. Провеждане на среща с родителите на тези ученици, на която дават писмено 
съгласие за предприемане на съответните мерки спрямо техните деца. Получават ли-
чен график с дните и часовете за консултации.

10. Да се извършва месечен контрол от класния ръководител за състоянието на 
учениците и се изготвя отчет в писмена форма (свободен текст).

11. При положителни резултати, ученикът да бъде поощряван с грамота, която 
се прилага към личния му профил.

Настоящата програма е приета на заседание на Педагогическия съвет.
Сформира се екип от двама учители, помощник директор и педагогически съ-

ветник. Екипът разработи тематичен план на учебното съдържание. В него са вклю-
чени теми, чрез които учениците: 

– да придобият знания;
– да подобрят общуването и социализацията си;
– да намалят безпричинните отсъствия и оттам – отпадането от училище;
– да обогатят естетическата си култура.
Учителите се запознаха с учебната програма разделена на начален и прогим-

назиален етап за часовете, които не се водят от учители специалисти, по време на за-
местване на отсъстващ учител. Описаха основните ядра от програмата: Аз „малкият 
човек“; Семейство; Моят род; Нашето училище; Хигиена и здраве; Големият свят, и 
видяха, че темите в тях се надграждат във всеки следващ етап на обучение. В начален 
етап се включиха теми, които дават общи познания за правата и задълженията на уче-
ниците, училищен правилник, семейство и род, етнос и др. Тези знания се доразвиват 
и усложняват в темите от прогимназиален етап. За да помагат при разработването 
на план-конспекти по темите от годишния тематичния план, привлякохме двадесет 
и пет преподаватели – петнадесет от прогимназиален етап и девет от начален етап. 
Разделихме се на пет групи, като всяка от тях разработи по осем теми. С така разра-
ботения годишен тематичен план започнахме нашата дейност. В часовете по задъл-
жителна подготовка учениците усвояват необходимите навици, умения, творчество и 
въображение, но това не води до системна и цялостна подготовка. В свободните часо-
ве влизат колеги, които не са специалисти и за тяхно улеснение решихме да съберем 
към всяка тема от плана подходящи материали и нагледни средства. Така от около 
седем години насам темите се обогатяват и актуализират, съобразени с потребностите 
на нашите ученици. През този период към всеки разработен урок започнахме да при-
бавяме анкети, схеми, рисунки, изработени от учениците постери, кръстословици, 
игрословици и други нагледни средства. След като събрахме достатъчно материали 
по дадена тема от тематичния план се оформиха работни „пакети“. Те събуждат лю-
бознателност и интерес у учениците. При представяне на определена тема децата са 
нетърпеливи да разгледат новите помощни средства, а в процеса на общуване въз-
никват нови идеи и предложения за допълване на „пакета“. Ако дадена тема събуди 
по-голям интерес тя може да бъде разгледана в няколко поредни учебни часа. Пла-
новете на уроците представляват отделни единици и дейностите, изпълнявани въз 
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основа на тях, могат да се провеждат отделно или да се включат в други учебни про-
грами. Те са разработени така, че да могат да бъдат включени в съществуващата учеб-
на програма по гражданско образование като допълнителен елемент или да бъдат 
използвани при преподаване на други предмети, в които има включени елементи на 
гражданско образование. Разглежданите теми в начален етап са разработени така, че 
да получат надграждане и допълване при учениците от прогимназиален етап. По този 
начин се цели последователност и системност при усвояване на знанията. Учителите, 
които ще използват готовите пакети, могат да ги ползват в непроменена форма или 
да ги приспособят и променят съобразно нуждите си и тези на учениците. Всеки план 
на урок в пакетите е по един и същи модел. Той съдържа заглавие на урока, препо-
ръчителна възраст на учениците, времетраене, цели и задачи на урока, необходими 
пособия, дейност на учителя и ученика. Този модел е отворен и подлежи на промяна 
и допълнение „вж. примерен план-конспект по-долу).

Към този урок има богато онагледен материал за различните празници, работ-
ни листове, рисунки на ученици, събирани през годините и занимателни игри като 
кръстословици и игрословици. За неговото обогатяване много ни помогнаха и роди-
телите, които ни предоставиха снимков материал и своите разкази за провеждане на 
по-важните празници от техния етнос. Провеждането на уроците по този начин пър-
во притесни учениците, тъй като е свързан с лична изява на всеки от тях. Традицион-
ният начин на преподаване беше разчупен с нов по-занимателен вариант. Учениците 
събраха смелост, започнаха да вземат по-активно участие при решаване на различни 
казуси и показаха творческо мислене. 

Работата с пакетите материали улеснява преподавателя, дава му възможност да 
проведе без предварителна подготовка занимателно и интересно обучение. Резулта-
тите, които постигнахме с тяхното разработване, са следните:

– Подобрихме учебно-възпитателния процес чрез въвеждане на нестандартни 
форми на обучение;

– Подобрихме реда и дисциплината и намалихме броя на конфликтните ситуа-
ции, застрашаващи живота и здравето на учениците;

– Засили се чувството на принадлежност на учениците към етноса;
– Възпитахме у децата хуманно отношение към другите, познание за Европей-

ския съюз и хората, животните и природата;
– Спомогнахме за изграждането на умения за самостоятелното вземане на ре-

шения и поемане на отговорност при над 240 ученици;
– Повишихме мотивацията на 25 учители за подобряване и разнообразяване на 

педагогическата им дейност.
Използването на различни подходи при работа будят любопитството и интере-

са на учениците. Включването на теми, свързани с живота и бита им дава възможност 
да работят свободно, дискутират, играят и учат. Още една причина, която ни показа, 
че неизползваните възможности за общуване трябва да са насочени към промяна в 
темите. Съвременният динамичен свят налага бърза адаптация, затова актуализира-
ме годишния тематичен план, като не променяме утвърдените ядра. Липсата на оцен-
ка освобождава учениците от притеснения и подпомага активността им. Работата с 
различен преподавател също е важен фактор за социализацията им, особено в нача-
лен етап. При срещата и общуването с други хора децата осъзнават своята принад-
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лежност, откриват приликите и различията между хората и се научават на уважение. 
Дейността се оказа ползотворна както за учениците, така и за учителите. Осмислено 
бе свободното време на учениците с близки до интересите им занимания, дадохме им 
възможност да развият своето творческо мислене и личностни изяви, като обогати-
хме и допълнихме редовните часове. Ползата от тези часове откриха и учителите, има-
ли възможност да работят с пакетите материали, защото могат да прилагат опита си в 
часовете по задължителна подготовка. С времето събрахме голям обем информация, 
което ни накара да помислим за нейното бъдещо архивиране. Пакетите с материали 
се съхраняват в библиотеката на училището. Предстои качването им на електронен 
носител, с което ще се заемат група ученици. Така осъществено обучението стимули-
ра интереса на учениците да вземат самостоятелни решения, да поемат отговорност и 
да развиват своите социални умения. Чрез различните форми на общуване се засилва 
интересът към учебния процес. Това е основна задача, която си поставят учителите 
от ОУ „Панайот Волов“, за да постигнат по-високи резултати в учебно-възпитателния 
процес, личностно развитие и адаптация на учениците и включването им в изгражда-
не на развито гражданско общество в България.

Примерен план-конспект

Тема на урока: Празникът в семейството и общността
Препоръчителна възраст 11 – 14 г.
Препоръчително време: 3 учебни часа х 45 минути

Цели:

Изясняване на потребността от празници в живота и бита на 
всеки човек.
Разбиране и разграничаване на видовете празници.
Семейни празници– събиране и пресъздаване.
Стимулиране на творчеството и уменията за работа в екип.

Задачи на урока:

След урока ученикът:
	 може да разграничава семейните празници от 

празниците в общността;
	 разбира тяхната значимост и задължителност за 

регулиране на човешките взаимоотношения;
	 прави целенасочени и аргументирани изводи по 

конкретен проблем.

Необходими пособия:

	 Снимки (рисунки) на различни празници
	 Разпечатки на материал, описващ най-важните 

празници
	 Цветни листчета хартия

Увод:

Учителят обяснява, че още от дълбока древност всеки 
народ е отразявал потребностите си от сигурност, опора, 
ред в своя живот чрез колективно приети норми и 
ритуали, в които по своеобразен начин е съчетал морал 
и изкуство, право на колективно действие, изразяване на 
радост и скръб на отделния човек. Представя се темата на 
учениците.
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Дейност на учителя:
– Задава въпрос към учениците какво е празник (записва отговорите на дъската)
– Отговорите на учениците се обсъждат, за да бъде посочено най-точното определение.
– Приканва учениците да посочат празници и да определят какви са.
– Разделя учениците на групи.
– Дава задача на групите: 
Всеки отбор тегли цветно листче, на което е написан важен празник за семейството или 
общността. Отборите получават работен лист, описващ празника и снимка (рисунка) към 
него. Отборът измисля кратка сценка (15 мин. за подготовка) и след това я представя пред 
класа. Останалите ученици трябва да познаят кой е празникът.

Дейност на ученика:
Учениците споделят какво знаят за празниците.
– Всеки ученик дава пример за празник и посочва какъв е (официален или неофициален, 
семеен, религиозен, професионален).
– Отборите теглят листче с празник, който да се представи с кратка сценка.
– По отбори учениците подготвят сценките.
– Всеки отбор изиграва сценката си пред класа, като отборите „зрители“ трябва да познаят 
представения празник по сценката.

Заключение: 
Учителят записва на дъската определение за празник.
Ден от годината, който по историческа традиция е прието да се прекарва радостно, като 
обикновено всеки празник си има своя специфична церемония.
Ново понятие: професионален празник. Професионален празник се празнува от хора с 
определена професия, както и от хора с близки професии.
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Mотивиране за учебна работа на учениците билингви, 
обучавани в мултикултурна среда

Светла Доврамаджиева, ОУ „Добри Войников“, село Каменар, община Варна

Училището трябва да носи на ученика 
умствено удовлетворение и радост в сърцето

Я. А. Коменски

Учителят е един от първите, който въвежда децата в света на знанията. Както 
и в новия социален живот, пълен с непознати дейности и хора. С това нараства учи-
телският дълг как познанието да бъде представено по интересен, достъпен начин и 
децата да се включат в училищния живот.

С тази нелека задача – социализирането и успешното обучение на учениците, 
растящи в двуезична среда – сме се наели да се справим ние, учителите в ОУ „Добри 
Войников“.

Хуманизирането на взаимоотношенията между учител и ученик, педагогиче-
ската атмосфера на сътрудничество стимулират детето да учи без принуда, събуждат 
желанието за самоизява, за комуникативност и му помагат по-неусетно да навлезе в 
новата си социална роля.

За да стане това, нашите ученици трябва да се справят и с още една нелека за 
преодоляване бариера – езиковата. Защото владеят българския книжовен език не-
достатъчно. Учениците билингви нямат равен старт с децата, чийто майчин език е 
българският. Започвайки училище, те трябва да допълват и овладяват българската 
лексика, граматика, синтаксис, да се справят с интерференцията, тъй като двата езика 
се различават и на фонетично ниво, да се включат в новата обществена среда – учи-
лищната. А тя значително се различава от семейната – нови социални правила, раз-
лична ценностна система.

Това изисква от педагога да познава специфичните културни особености, тра-
диции и обичаи на ромското семейство, да се спечели сърцето на всеки ученик и не-
говите родители. Ние, учителите, сме като лекарите – виждаме две очи, които търсят 
от нас съдействие и само ако ни вярват, можем да намерим правилния път към тях. А 
най-трудният е към душата, защото до нея се достига само с взаимно доверие, зачита-
не и познаване. Тогава заедно се откриват новите хоризонти на знанието.

Много високият статус на възрастните, патриархалността, себеуважението, 
силно изразената емоционалност на ромите са важни качества, на които може да се 
опре педагогът. Същевременно трябва да намерят най-точните аргументи да се убеди 
семейството на ученика, че само доброто образование на детето ще му даде равнопо-
ставена позиция в социалния живот1.

Тъй като на образованието не се гледа като водеща ценност, често нашите 
учениците помагат при отглеждането на по-малките деца в семейството, а много 

1 Якова М. Професионализъм и квалификация на учителите. Варна, 1995; Проблеми на со-
циолингвистиката. – Седма конференция по социолингвистика. София, 2002.
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родители не са заинтересовани от обучението на по-големите. Трудният и мизерен 
живот често принуждават децата да работят, да участват в изкарването на прехра-
ната. Те не посещават редовно учебните занятия, затрудняват се при овладяване на 
учебния материал, изостават или отпадат от училище. Ранните женитби определят 
друга посока на живот на все още подрастващите и твърде рано ги отделят от дет-
ството.

Познаването на тези особености на ромската социална среда, но и същевре-
менно опирайки се на тях, е разковничето да се намерят механизми (успоредно с 
работещи административни механизми), които да задържат ромските деца в учи-
лище. Да продължат образованието си в по-горна степен и все по-малко учени-
ци да отпадат от училище е един изключително сложен, многопластов и сериозен 
проблем, с който се сблъскваме всекидневно. Трябва само съвместно да намерим 
решението му.

Установили сме колко е важно да има неразривна връзка между семейство, 
училище и общество, да се привлекат родителите на учениците към проблемите на 
училището. Само тогава резултатно ще можем да работим за бъдещето на децата. Да 
си припомним прозорливите думи на Белински: „Детството е първият праг, който 
прекрачват всички чувства, посещаващи детското сърце, и от нас зависи то да бъде 
извор на бъдещо вдъхновение“.

Учителят, познавайки специфичните особености на ромската среда, ще акцен-
тира върху сътрудничеството между родителите на ученика, позовавайки се на тех-
ните задължения и отговорност, но и разчитайки на семейството като съмишленик в 
развитието на детето.

Да приобщим, да задържим и да намалим броя на отпадналите ученици от учи-
лище, да създаваме възможно най-благоприятни условия за учебно-възпитателна ра-
бота. В училището ни има приети и се изпълняват: 

Стратегии за образованието на учениците, обучавани в ОУ „Добри Войников“:
– Създаване на по-добра мотивационна среда за родители, учители и обществе-

ност за максимален обхват на децата в училище и подготвителна група;
– привличане и приобщаване на ромската общност в лицето на нейните лидери 

за активно участие в училищния живот – за съдействие в прибирането и задържане-
то в училище на застрашени от отпадане ученици;

– сформиране на родителски активи, съдействащи по същите проблеми за 
прибирането на учениците в училище, както и в ангажиране на родителите за ак-
тивно участие в училищния живот на училищно и извънучилищно ниво – училищ-
ни празници, представителни занятия по действащите проекти, конкурси, спарта-
киади;

– подобряване качеството на върешноучилищната квалификационна дейност 
на учители и възпитатели (семинари, открити уроци) и извънучилищната квалифи-
кационна дейност (лекции на изявени специалисти методисти и педагози);

– прилагане на интерактивни методи на обучение в училище за повишаване 
ефективността от учебно-възпитателната дейност, провеждане на консултации и до-
пълнителна работа с изоставащите и потенциално застрашени от отпадане ученици, 
лятна допълнителна работа, поддържане на съвременен компютърен кабинет за обу-
чение по ИКТ;
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– развитие на художествената самодейност – провеждане на тържества, попу-
ляризиране на културни образци в СИП „Фолклор на етносите в България – ромски 
фолклор“;

– функциониране на ученически парламент, съставен от изявени старателни 
ученици, които със своя личен пример и съвети също съдействат за приобщаването 
към училищния живот на застрашените от отпадане ученици;

– присъствие на училищен модератор от ромската общност (длъжност по спе-
челен проект към Община Варна);

– провеждане периодично на тематични заседания на Педагогическия съвет 
съвместно с поканени представители от Дирекция „Образование“ на Община Варна, 
кметът на село Каменар, който е от ромската общност, родители, родителски активи, 
членове на ученическия парламент на тема: ,,Превенция на отпадането на ученици 
от училище“ и „Механизми и похвати за задържане и приобщаване към училищния 
живот на учениците, застрашени от отпадане от училище“;

– обхващане на всички ученици в извънучилищни и извънкласни дейности – 
спартакиади, конкурси, работа по проекти, които подпомагат интеркултурното им 
образование в цялото му разнообразие – изкуства, общочовешка, национална и ром-
ска култура, екология, гражданско образование („Жители сме на Европа“), зимни и 
летни лагери, екскурзии до исторически места и музеи, Празници на толерантността, 
организирани от УК за БППМУ.

Така не само се разширява познавателният кръгозор на всеки ученик, неговата 
многостранна култура по посока на интеркултурното образование, но и съвсем ес-
тествено той се въвежда в социална среда да общува, в разговорна среда на книжов-
ния български език. 

Усвояването на българския книжовен език, формирането на комуникатив-
ни умения и усвояването на устната и писмена реч ще помогнат на учениците да 
се развиват хармонично в интелектуално отношение и да намерят своето място 
в обществото. Защото „Говоренето на един език е включване в управляваните от 
правила форми на обществено поведение“, както посочва известният фирософ 
Джон Сърл.

Михаил Виденов убедително констатира: „Овладяването на езика е база за раз-
витието на децата. Ако не се овладее държавният език, те не биха се справили, защото 
мисълта трябва да се облече с думи. Неумението да си служат с официалния език 
намалява шансовете на децата билингви за социално включване и е предпоставка за 
цялостно изоставане“2.

Непрестанно педагозите ни търсят форми за ефективно приобщаване и задър-
жане на учениците в училище. Интеркултурното образование дава възможности за 
това чрез формиране на умения и способности за хуманно, толерантно и доброна-
мерено общуване. По този начин учениците започват да приемат и да се включат в 
училищната среда, осъзнавайки какво голямо значение има за тях обществената ре-
ализация. Така се изграждат нагласи за единство на различията, приемане на тези 
различия като основа за общуване и толерантност към теб и другия до теб.

„Интеркултурното образование е отстояване на педагогическото взаимо-
действие на равнище, което преодолява културните различия, дълбоко познаване на 

2 Виденов М. Социолингвистическият маркер. С., 1998.
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собствената култура и съхраняване на собствената идентичност. Хуманното общува-
не с ромските деца е решаващ фактор за приобщаването им и активизирането им в 
учебния процес“, споделя своите виждания Мара Торосова3.

Прилагат се разнообразни форми от интеркултурната педагогика, която се по-
явява през 70-те години на 20 век с ярък представител К. Роджър (90-те години). Тя 
цели разкриване различията в начина на живот, език, традиции и обичаи на обучава-
ните. Интеркултурната педагогика насочва учителя умело да прилага индивидуалния 
подход към всеки ученик, да развива уменията му за партньорство, да стимулира и 
да активизира учебно-познавателната му дейност чрез адекватни методи, похвати и 
благоприятна учебна среда.7

Интеркултурното образование има следните основни страни:
– лингвистична;
– изкуствоведска;
– хуманистична, касаеща правата на всички хора, възпитаване чрез толерант-

ност и хуманизъм.
„Тези посоки могат да станат неразривна част от човешката личност чрез об-

щокултурни и специфични културни програми – опирайки се на ромската култура, 
патриархални традиции и съвременно културно творчество“ – твърди Христо Кю-
чуков4.

Важен аспект от интеркултурното образование е овладяването на книжовния 
държавен български език. Педагозите ни са високо квалифицирани специалисти и 
на базата на методическата си подготовка, традиционни квалификационни курсове 
и вътреучилищни семинари непрекъснато обменяме опит за резултативни методи и 
похвати в работата си.

Като добра педагогическа практика в училището ни, в практиката на учители-
те по български език и литература е използването на дидактичните игри, които са 
подходящо средство за обучение, включително и осъществяване на междупредметни 
връзки. Успоредно с това се формират учебни навици, учениците се адаптират към 
учебната работа и към училищния живот. Работата под ръководството на учителя, 
необходимостта да се спазват определени изисквания и правила. Постигането на ус-
пешни резултати мотивират децата за изпълнението на нови задачи. По този начин 
се затвърдява наученото, разширява се общата учебна подготовка, формира се моти-
вационната сфера на учениците. 

Накратко ще се спра на теоретичната постановка за мотивацията и необходи-
мостта от изграждането и за постигане на добри учебни резултати.

Мотивирането за учебна дейност се опира на заложения у всеки човек естест-
вен стремеж към опознаване на света, който ни заобикаля. Ако предложените или 
непосредствено възприемани знания могат да послужат, то всеки – респективно и 
детето, ги прибавя към основата на своята личност. За мотивация може да говорим, 
когато проектноориентираното действие повишава желанието на учениците да учат, 
да развиват своите интереси, да се приложи наученото на практика. 

3 Аспекти на интеркултурното образование на ромските деца. Под ред. на Х. Кючуков. С., 
2004.

4 Кючуков Х. Детска реч и билингвизъм. С., 2003.
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Учителят може да съдейства, като подпомага и насочва учениците към усвоява-
не на похвати и техники за самостоятелна познавателна дейност. Така се структури-
рат и отделни страни на мотивационната сфера. Мотивацията е йерархична система 
на много равнища, в които различни мотиви се намират във взаимодействие. Кога-
то мотивът се осъзнава от личността, се превръща в мотив-цел и получава актуал-
на подбудителна сила. Затова е необходимо педагогът да доведе социално значимите 
мотиви до ниво на пълно осъзнаване, за да станат те реална действаща сила в поведе-
нието на учениците и се активират познавателните мотиви. Целенасоченото развитие 
на мотивите се осъществява в организацията и съдържанието на учебната дейност.

За развиване на конструктивна мотивация за учене допринасят различни педа-
гогически стратегии:

1. Създаване на подходяща за учене среда.
2. Поставяне и постигане на реалистични цели.
3. Подкрепа на инциативността в ученето.
4. Осъществяване на конструктивна обратна връзка. 
И ето един полезен модел на мотивация в четири стъпки, съставен от Джон 

Келър – внимание, приложимост, увереност, удовлетвореност.
Интерактивната образователна среда изгражда такава конструктивна мотива-

ция за учене, че преподавателят влиза в ролята на подкрепящ подходяща органи-
зация на образователната среда и в ролята на наставник, който съветва, осигурява 
обратна връзка.

Един от вариантите на обучение в интерактивен режим е базираното на игра 
учение. Обосновават се два типа игри:

– инструктивистки модел – учениците се учат, играейки образователни игри, 
разработени и зададени от друг (учител);

– конструктивистки модел – учениците се учат, играейки образователни игри, 
зададени и разработени от самите тях.

Дидактичната игра е имитация на реална дейност в една или друга ситуация. 
Участниците или изпълняват определени роли, или са активни зрители. Играта е за-
бавна и привлекателна, увеличава интереса към обучението и развива самостоятел-
ност у учениците. 

В резултат на приложението на дидактичните игри в учебно-възпитателната ра-
бота се постигат редица цели, свързани с интелектуалното, физическото, трудовото и 
естетическото развитие на децата. Игровите форми в по-широк план са и обучаващи, 
и развиващи общите познавателни способности на учениците. Те се опират на въз-
растовите им особености и характерното за тях нагледно-образно действено мислене. 
Според Е. Зворгина съществуват игри занятия, игри инсценировки, сюжетно-подвиж-
ни и музикални игри, като водещата роля в игровото взаимодействие е на педагога. А. 
Столяр подчертава, че дидактичната игра служи не само за затвърдяване и повторение 
на вече усвоените знания, а самата тя е метод на обучение. Развиват се познавателните 
способности, а на по-късен етап и творческите способности. Посредством обучава-
щите игри децата се учат да пренасят реалния опит в игров условен план и усвояват 
различни форми на социални роли, както и неусетно, без напрежение, да овладяват 
знания. Това стимулира емоционалния и познавателен интерес у учениците, наред с 
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развитието на речевата дейност и въображението. Създават се осъзнати подбуди за 
включване в игрите, при което се овладяват различни учебни знания.

Обучаващите игри са свързващо звено между знанията и игровите способи. 
Всяка дидактична игра е обучаваща, защото се осъществява обучение и самообуче-
ние, формират се възприятия, реализират се дидактични задачи, усвоява се ролево 
поведение и се стимулира умственото развитие на децата.

Изпълнява се моделираща функция спрямо логическите структури на мислене-
то и се развиват когнитивните структури. Това прави обучаващите дидактични игри 
ценен помощник с многостранно въздействие и приложение, според А. Столяр5.

Дидактичните игри са подходящи на основата на използването на правилен 
български език и в обучението по математика, околен свят, бит и техника, изобра-
зително изкуство, музика. Те играят ролята на специфичен интегрален метод за осъ-
ществяване връзката между отделните учебни дисциплини, съобразени с бъдещото 
развитие на децата, „насочени към зоната на близкото развитие“, твърди Виготски. 
Според видния психолог и педагог най-важната развиваща функция на играта е фор-
мирането на мотивационно– потребителната сфера на детето, чрез която се обясня-
ва социалната природа на тази дейност. Въображаемата ситуация, която се поражда 
от игровото действие заедно с неговия обобщен характер довеждат до преход към 
действие и се поражда вътрешният стремеж за възникване на реч.

От особено значение при работа с ученици билингви е мнението на Д. Елко-
нин, че в играта „протича формирането на предпоставките за прехода на умствените 
действия към нов, по-висок етап на умствените действия, опиращи се на речта“.

Искам да споделя, че е традиция системно да провеждаме практикуми за при-
емственост на педагогически опит на тема: „Добри практики“. Споделянето на ус-
пешни форми за учебна дейност за пълноценното овладяване на учебния материал 
при специфичните условия на работа и постигнато ниво (включително и използва-
нето на дидактичните игри – взети, както от съответна педагогическа литература6, 
така и доказали своята резултатност дидактични игри, предложени от учителите 
Св. Петрова, Н. Тошкова, К. Караджова, Зл. Николова М. Гаева, Б. Стефанова, Г. 
Николова, Св. Доврамаджиева, С. Маджарова, М. Геренска, А. Атанасова), прием-
ствеността в педагогическите изисквания, чувството на професионална взаимопо-
мощ между колегите е само в полза на постигането на по-добри учебни резултати 
от ромските деца.

Още от първи клас, игрите в часовете по български език и литература по за-
нимателен и достъпен начин водят малките ученици към заплануваните за овладя-
ване знания.7

Играта „Печатари“ актуализира знанията за буквения състав на думата, акти-
визира паметта и обогатява речника на децата. Увлича с игровия си и творчески еле-
мент – с буквата „м“ да се съставят думи, после да се определят сричките и съответно 
гласните. Победител е този, който предложи най-много думи и определи правилно 
сричките и гласните в тях.

5 Амонашвили Ш. Здравейте, деца! Как сте, деца?. Москва, 1989.
6 Владимирова Т., П. Пенчев, С. Мумджиев. Занимателни езикови задачи и игри. С. 1987.
7 Кючуков Х. Овладяването на българския език от деца роми 1.-4. клас. С., 1997.
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Същата игра „Печатари“ може да се приложи и при урока за звучни и беззвучни 
съгласни, разширена до записването на думи с тях, съставянето на изречения по тема 
близка до детето – за семейството, за приятел, за любим предмет, любимо занимание, 
любимо животно.

Дидактичната игра „Малкият учител“ е една от любимите на децата – тя е при-
ложима за упражняване както на четивната техника, така и часовете по български 
език. Може да се приложи при изучаването на граматическите категории – части на 
речта във втори и трети клас – съществително име, прилагателно име, глагол. Играта 
е подходяща също при изучаването и на граматичната категория род на съществител-
ното име, тъй като липсва в майчиния език на учениците ни. Например всяка редица 
(група) предлага думи от различен род – мъжки, женски, среден род. Думите са от по-
знати сфери на ученика – членовете на семейството, плодове, зеленчуци, предмети от 
класната стая, животни. После е удачно да се съставят изречения, да се свържат изре-
ченията в текст, който да се запише от ученик на дъската под „контрола“ на „Малкия 
учител“. С ангажираност и внимание по-напредналите проявяват своите знания като 
подпомагат съучениците си и ги насочват към правилния отговор. Така се отпускат 
и неуверените и притеснителни ученици. А учителят дискретно насочва към верните 
отговори, анализира и изисква да се спазва правописа.

„Нужно е организацията на учебния процес по български език в условия на 
билингвизъм да се включи в общуване на български език, без детето да се притес-
нява, че ще допусне грешки, когато говори или пише. Това от една страна означава 
създаване на условия учебният процес да бъде съобразен с мотивите, интересите и 
предпочитанията на учениците към дадени теми и/или ситуации на общуване, а от 
друга, проверката на ученическите текстове да имат за цел редактиране, а не санкцио-
ниране“ – споделя своите изводи от педагогическите си изследвания при обучението 
по български език на ученици в билингвална среда М. Георгиева8 .

Дидактичните игри по български език имат развиващ характер – на внимани-
ето, на мисловната дейност. С такъв ефект е играта „От коя приказка съм?“. Разказ-
ва се определен пасаж от приказка. Учениците трябва да познаят от коя приказка 
е, след това да се опитат да я преразкажат по илюстрациите (с дидактичния игров 
елемент – кой е най добрият разказвач, артист?), да си припомнят героите и да оп-
ределят какви са те. Ако приказката е за животни, да си припомнят и други приказ-
ки – „Врабчето и лисицата“, „Вълкът и свраката“, „Магаре и вълк“. Ако е за хора, за 
труда като богатство – да си припомнят и други приказки – ,,Който не работи, не 
трябва да яде“, „Най-хубавите ръце“, „Сливи за смет“, „Мързеливата снаха“, „За два 
гроша“. Задачите са по групи, които сами са избрали своя говорител – най-добрият 
разказвач в групата. По този начин учениците свикват да работят в екип, да ценят 
качествата на старателните си другари.

Приложима и полезна за формиране на правописни умения е играта „Вериж-
ка“, особено подходяща за диктовки. Използва се още в първи клас като се използват 
и сходни варианти в следващите класове – за образуване и усвояване на сричките – 
ол-ло, ос-су, ум-ма. Или при изучаване на съществителните имена – орел – лале – елен 
– Нели – Илко – Олга – Анка, или с конкретна задача да се изброят градове в Бълга-
рия: Преслав – Варна – Асеновград – Добрич – Чирпан. Набляга се и на правописа на 
съществителните собствени имена.

8 Георгиева М. Обучението в българския език в условията на билингвизъм. Шумен, 2004.
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Игрите може да са насочени и към сезони – например при „Пролет“ се свързват 
думи, вписани в цветя. Децата свързват прилагателни със съществителни, може да 
прибавят глаголи и да образуват изречения. При играта „Есен“ думите са в дървета, 
при „Лято“ – в лодки, а при „Зима“ – в украсени елхи. Така по занимателен, увличащ 
и незатормозващ начин пак се овладяват граматическите категории – части на речта: 
съществителни имена, прилагателни имена, глаголи.

Добре се усвояват непознати думи от текстове, които са записани в разтворена 
книга, нарисувана в постоянен кът на дъската, озаглавен „Моят речник“. Отляво са 
думите от текста, отдясно – обяснителни думи, синоними, картинка, отговаряща на 
непознатата дума. 

Може думите от двете страни да се свържат от посочен ученик, може и да се 
работи чрез интерактивен подход – по групи. Едната група пита за значението на 
думата, другата група избира кой да отговори. С приложението на този интерактивен 
метод децата свикват да работят в екип, да са толерантни спрямо мнението (или не-
знанието) на съучениците си.

Подходящо е да се разшири задачата – учениците да съставят изречения, използ-
вайки непознатите и извадени думи от текста в полето на ,,Моят речник“. Целта е да се 
достигне до овладяване на типови фрази от българския език и тяхното приложение.

Дидактичните игри стимулират за изява и мотивират за учене. Например 
чрез играта „Да не сбъркаш!“ учениците по лесен, занимателен начин овладяват по-
нятията съществително име, глагол, прилагателно име. Децата се нареждат в кръг, 
от центъра дете хвърля топката и казва „глагол“. Другото връща топката с дума, 
означаваща глагол. Който сбърка или не знае, излиза от кръга. Победител е послед-
ният, останал в кръга.

Друга игра при упражнение върху частите на речта е „Побързай да съставиш 
изречение!“. Класът се разделя на групи и всяка от тях казва глагол, съществително 
или прилагателно име. Записват се думите и се правят изречения, които ще се запи-
шат от ученик определен от групата – най-добър краснописец, без грешка.

Интересна игра инсценировка е по приказката в рими „Който се учи, той ще 
сполучи!“. Учителят казва част от приказката и който я познае, ще бъде режисьор и 
ще разпредели ролите. После се обсъждат и се изготвят маските. Получава се сценка, 
която е ефектна, привлекателна за учениците с декора и героите, поучителна с извода, 
съобщен от умната мравка: „Само оня ще сполучи, който знае, който учи!“.

Справянето с една дейност става своеобразен катализатор за мотивация – ко-
гато учениците виждат смисъл в това, което правят, че е интересно, научават го и 
може да го приложат, получава се естествен стимул за речева изява. ,,Наричания“ за 
Баба Марта и Пролетта от Читанката за трети клас (Таня Борисова и колектив, изд. 
Булвест 2000) бяха свързани с познати ромски наричания благословии:

Дъжд да вали, 
земята да напои,
да мине козичка, 

детето да накърми!
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Спи на воля, мило бебе!
Спи си сладко!

Да растеш, да порастеш,
Пръв ездач на кон да станеш!

Нани, нани, нани,
мили сине!

Да станеш умен, да успееш,
всички ще ти се радват!

Речевата дейност в посочения пример е свързана с ритмични наричания ри-
мушки, изгражда запомнящи се речеви модели, които после ще се включат в речта. 
Те са особено подходящи със своята мелодика и звучност. Проф. Балан приема, че 
в основата на народните мъдрости, наричания, благословии е била „самата душа на 
човека“ – „Отдето думата, оттам душата“.

А Б. Ангелов открива близки теми и връзки на народното творчество с това 
на индоевропейските народи9. Ромската приказка „За два гроша“ и ромската легенда 
„Василица“ от Йосиф Нунев подтикнаха децата да разкажат приказката и легендата. 
После да проведат литературната игра „Приказка прочети, сценка направи“. Разпре-
делени бяха ролите и с разбиране и с удоволствие бяха изпълнени. Легендата „Васи-
лица“ естествено бе свързана с Ромската нова година, както и с народните обичаи и 
празници от учебния предмет „Човекът и обществото“. 

По същия творчески игрови модел се правят сценки по приказки за училищ-
ните празници и годишни утра – „Да зарадваме нашите гости и родители“. Идеята за 
предстоящото тържество увлича учениците – те четат, разпределят се по роли, правят 
декори и изработват костюми със своите ръководители, подготовят танци.

Ромската легенда „Легенда за рома“ бе реализирана на сцена от ръководителите 
от проект „Щурче“ – Р. Радославова, К. Караджова, Г. Чанкова, С. Маджарова, П. Ди-
митрова, за празника на Светите братя Кирил и Методий.

Така бяха подготвени и представени на училищни тържества приказките „Най-
хубавото“, „Щурец и мравка“, баснята „Лисица и гарван“.

Дидактичната игра умело се съчетава с търсене на опора в изкуствата – музика, 
изобразително изкуство, в практическите дейности – по домашен бит и техника. Тези 
любими дейности дават възможност за естествено приложение и на заучените речеви 
модели. Речевата дейност, осъществена в естествена речева ситуация не затормозва 
ученика, той получава речеви стимул да сподели своите вълнения и разкрие черти от 
личността си, които иначе биха останали скрити10.

Учениците с удоволствие се включват в учебния процес, ако за тях това е инте-
ресно, занимателно, разбираемо, „грабващо“ вниманието. А вниманието съдейства 
за бързо и съзнателно овладяване на знанията. Това се отнася и за използването на 
дидактичните игри в часа по математика (при по-големите естествено се набляга на 
логическите занимателни игри, които развиват не само речта, но и логиката). По този 
начин се осъществяват разнобразни междупредметни връзки.
9 Ангелов Б. Комуникативни аспекти на ранното чуждоезиково обучение. С., 2007.
10 Владимирова Т., П. Пенчев, Св. Мумджиев. Занимателни езикови задачи и игри. С., 1987.
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Още в първите уроци народните приказки могат да се използват като основа 
за съставяне на задачи. За целта се съставят задачи, където са включени героите. По 
този начин се улеснява и възприемането и осмислянето на текста.

Например приказката „Косе Босе“ и задачата към нея:
В гората на едно дърво Косето си направило гнездо. Снесло три яйчица. Един 

ден дошла Лисана и поискала от Косето яйце. Косето й дало. Колко яйчица му оста-
нали? (3-1=2)

На втория ден Лисана пак поискала едно яйце. Косето не могло да откаже. Кол-
ко яйчица му останали? (2-1=1) 

При въпроса: „Какво се случило на третия ден?“ учениците разказват за нака-
занието, което получила нахалната лисица.

За онагледяване се използват илюстрации на приказката и се стимулира сло-
вотворческата дейност на учениците.

По подобен начин се работи и по приказката „Червената шапчица“. Съставя се 
следната задача: Тръгнала Червената шапчица при баба си. Пътят й минавал през гор-
ска поляна. Там видяла три гъбки червенушки и пет гъбки белушки. Откъснала ги. 
Колко гъбки станали? (3+5=8)

За затвърдяване на цифрите се използва дидактическа игра, „Математическо 
човече“, а също така за образуване на двуцифрени и трицифрени числа. По този на-
чин неусетно се усвояват математически понятия и се развива речта на учениците. 
В такава посока за неусетно увличане в речева ситуация и речева дейност са игрите 
„Сметки плетки“, „Вълшебното число“, „Веселият футболист“ (за затвърдяване на ум-
ножението и делението – ученик подава топката със задача, а друг я връща с отговор).

Използването на мултимедийни презентации в часовете са също полезни за 
усвояването на учебното съдържание от учениците, защото по непринуден начин, с 
тяхно участие усвояват необходимите знания, спомагат за разширяване кръгозора на 
ромските деца. 

От казаното дотук може да се направи извод, че съобразявайки се със въз-
растовите особености и нагледно-образното мислене на децата, дидактичните игри 
имат решаваща роля за привличане интереса на децата билингви към учебната ра-
бота и училищния живот. Комуникативно-речевият подход при използването на 
дидактическите игри имат неоспорими предимства при работата с ромските деца. 
Предразполагащата учебна атмосфера, добронамереният тон създават благоприят-
ни условия за обучение.

С гордост искам да споделя, че база за успехите на нашите ученици е довери-
ето между учители, ученици, семейство е база, постигнато с много труд и старание. 
Красиво подредени са кътовете с много купи от областни спартакиади по футбол (с 
треньор Д. Димитров), плакети от Фестивала на художествената самодейност под 
егидата на Община Варна (с ръководител П. Димитрова), плакет за участие в ром-
ския фестивал „Отворено сърце“ във Велико Търново, множество презентации на 
представителни занятия по действащите в училище проекти, качени в Интернет, 
грамоти за участие в конкурси. Професионално удовлетворение и искрена радост 
донесоха грамотите на възпитаниците ми от конкурс за рисунка „Да бъдем добри“ 
през 2001 г. под егидата на акад. Светлин Русев, конкурс „Напиши вълшебна при-
казка“ към Община Варна през 2010 г.
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Ние, учителите от ОУ „Добри Войников“, село Каменар, община Варна, с про-
фесионално удовлетворение можем да споделим, че нашите ученици са ни повярва-
ли, защото сме били до тях рамо до рамо в овладяването на знания, в търсенето на 
смисъла в живота, в търсенето на истината между многото полуистини. Както про-
зорливо е казал Любен Каравелов: „Образованието дава свобода на духа и човешкото 
достойнство“.

 Иска ни се да вярваме, че нашата педагогическа всеотдайност, опознаването на 
специфичните особености на живот на семействата на нашите ученици, създаването 
на позитивна учебна среда, ще направи училището по-привлекателно и желано и ще 
доведе до отпадането на по-малко ученици от училище. 

Може би тук е мястото да посочим и нашето виждането, че за по-лесното и ре-
зултатно овладяване на книжовния български език е подходящо да има дидактични, 
вариативни помагала (на базата на държавните образователни изисквания, по които 
са написани учебниците). Те могат да се изучават в часовете по ЗИП, по тях ученици-
те да се упражняват, да затвърдяват учебния материал по достъпен начин и в часовете 
за консултации, допълнителна работа, в ПИГ. 

Когато има атмосфера на взаимно уважение и педагогическа вяра, когато учи-
телят с вдъхновение се стреми да открие пред своите ученици каква съкровищница 
е знанието, с вяра в техните способности, те по-лесно ще намерят своето място в жи-
вота. Така пламъчето на детската любознателност ще се превърне във вътрешната 
им духовна светлина.
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„ФОЛКЛОР НА ЕТНОСИТЕ В БЪЛГАРИЯ – РОМСКИ 
ФОЛКЛОР“: СРЕДСТВО ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА 

ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ В УЧИЛИЩЕ

Различни, но заедно
Галя Колева, Сехер Гошкелова, Димитринка Георгиева, СОУ „Л. Каравелов“, град Варна

Ние всички сме различни, уникални и неповторими. Ние сме личности, ние 
сме хора, граждани на България. Тук ние се учим, живеем и развиваме, тук ние осъ-
ществяваме мечтите си, тук ние заедно градим бъдещето си. Да, различни сме по пол, 
възраст, характер, знания и умения, но сме равни по възможности, желания и права. 

В СОУ „Любен Каравелов“, град Варна, се обучават деца в смесени класове. От 
ПГ до 12. клас те са заедно, учейки в една спокойна и толерантна среда. През годините 
етническият състав в училището се промени и процентът на деца от малцинствата 
нарастна. Появиха се трудности в процеса на работа за намаляване отпадането на 
ромските деца от училище. Учителите не бяха готови за това предизвикателство, про-
блемът не се идентифицираше, не се говореше за него. Трудно беше и практиката ни 
учеше, принципът „проба –  грешка – поука“ ни помагаше, но болезнено и с цената 
на много изхабено време и емоции. Нямаше визия и ясна стратегия за развитието на 
училището, лутахме се от амбицията да сме едно елитно училище до отчайващата 
перспектива на едно замиращо, квартално училище. 

Днес пред колектива на СОУ „Любен Каравелов“ стои предизвикателството да 
открием работещи модели не толкова за задържането на обхванатите ромски деца в 
училище, колкото за положителни резултати в учебно-възпитателната дейност. На-
ционалното външно оценяване тази година отбелязва нисък успех. Постигането на 
по-високи резултати за нас е най-важното предизвикателство – това е нашият болез-
нен въпрос!

Как да събудим интереса и активността на обхванатите ромски ученици? Всич-
ки знаем, че доброто образование е гарант за добро работно място – то от своя страна 
гарантира задоволяване на материални, духовни и естетически потребности в жи-
вота на всеки човек, но при ромските деца такава мотивация липсва. Те нямат този 
модел на поведение у дома.

В практиката си като начален учител, аз мога да споделя, че учениците роми 
овладяват в недостатъчна степен необходимите знания и умения, въпреки че полагат 
труд. Основна причина за това е недоброто владеене на български език. От значение 
в този начален етап са водените устни диалози. С голямо внимание и такт в часовете, 
в междучасията, в СИП „Фолклор на етносите в България – ромски фолклор“ и из-
вън часовете отстранявам некоректно използваните езикови средства. Уча ги как да 



204

изразяват мислите си. Отделям внимание върху речта им. Оформям въпросите си, 
коригирам отговорите им. Пътят за обучение е дълъг, разбира се. Нищо не се постига 
с вълшебна пръчица! А стъпка по стъпка, с много упражнения, търпение и уважение 
към личността на ученика. За да се реши един проблем, трябва да се знае причина-
та и тя беше, че ние учителите всъщност не познавахме своите ученици, не знаехме 
нищо за техния етнос, традиции, начин на живот и тяхната история. И тук ни по-
могна Център „Амалипе“ – с проведените обучителни семинари, примери от живота 
на тези деца и примери на успели хора от етническите малцинства. Участниците в 
програмата са училища от различни региони на страната с различни проблеми и това 
ни помогна да намерим нашето място и да идентифицираме особеностите на нашето 
училище. Ние разбрахме към коя група принадлежат нашите възпитаници и че са по-
томци на групата миллет. Информацията за начина на живот на тази група и нейното 
историческо развитие ни даде необходимото обяснение за техния начин на живот, 
потребности и приоритети. Обменяхме опит с колегите от пилотните училища и ана-
лизирахме фактите, а това ни помогна да погледнем на нашите ученици с други очи, 
да разберем тяхното поведение, потребности и мотиви на поведение. Виждахме ясно 
различията, но си давахме ясна равносметка, че трябва да продължим заедно. 

Радвам се, че мога да споделя наблюденията си, преди всичко върху обучава-
ните от мен ученици в СИП „Фолклор на етносите в България – ромски фолклор“. 
Сформирах групата по СИП „Фолклор на етносите“ от моя клас – 3. в клас. Обясних 
на родителите и децата, че ще имат още два часа през седмицата. Убедена бях, че 
децата имат нужда от подходящи и интересни теми, но и теми, които да им помагат 
да се справят с учебния материал. Теми, които да осигуряват формирането у учени-
ците на навици за учебен труд и постигане на минимума знания, умения и навици 
за националното външно оценяване в 4. клас. Попълнихме молби, подписани от 
ученика и от неговия родител (настойник). В началото групата беше от 13 ученици, 
в последствие станаха 15.

Дълго мислих с какво да заинтригувам вниманието на учениците си. Мислих и 
кои теми от помагалото „Истории край огнището“ за 2. – 4. клас да им предложа. Ми-
слих и какви извънкласни форми да организирам, за да предизвикам интерес, любо-
питство, емоция. Имах желанието да мотивирам децата, а не да ги тласна към безот-
говорно четене, писане, рисуване, пеене. Очаквах децата без страх да споделят своите 
преживявания и мисли. И понеже напоследък всички осъзнаваме, че е трудничко да 
си ром ученик, и понеже всички възрастни сме длъжници по отношение на свобод-
ното време за децата ученици, се спрях на три модула: приказки, песни и празнични 
обичаи и традиции, които представят фолклора на роми, българи и турци. Усетих 
по погледите на децата колебание, усетих обаче, как то премина в доверие и радост, 
усетих как всякакви прегради рухват!

Започна се! Четене – писане, писане – четене; пеене – рисуване, рисуване – пе-
ене; проучване, изследване, разказване, споделяне… С подробности мога да разкажа 
за всеки миг от работата на групата, но по-важни са изводите.

Всички подбрани приказки, легенди, песни, обичаи включени в тематичната 
програма за СИП „Фолклор на етносите“ доказаха, че така организирана работата 
води до израстването на децата в дух на етническа толерантност, търпимост и ува-
жение към Другия. Осъзнавайки своя етнос, детето ром, намира допирни точки с 
българския и турския фолклор.
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Уверена бях, че детската изява във всяка извънкласна форма: етноревю, Пъ-
туваща изложба, кулинарна изложба за традиционни ястия на етносите ще помогне 
за социализирането на децата, но по-радостна се чувствах от факта, че те осъзнаха 
колко интересни и преплетени са наистина ромските, турските и българските обичаи 
и традиции. Кулинарната изложба прерасна в ежегодно мероприятие, а през 2013 г. 
издадохме и малка книжка с рецепти за традиционни коледни ястия. Паралелно се 
провежда и конкурс за най-красива класна стая за Коледа. Нашите сурвакарчета от 
театралната група от СИП „Фолклор на етносите“ са желани и чакани гости в кмет-
ство „Аспарухово“, а г-н Николов, кмет на района, ги дарява с подаръци и лакомства.
Ние активно участваме и в традиционният събор „Аспарухово пее и танцува“, който 
се провежда всяка година в парк „Детски свят“.

Моите ученици споделиха своите мечти за ромите и България днес. Пожелаха 
всички да сплетат ръце и да си пожелаят нещо от тези неща, които не се купуват с 
пари.

Работата по заключителния концерт, който беше своеобразен завършек на 
учебната програма по СИП „Фолклор на етносите“ и проекта „Различни, но заед-
но“ създаде среда за общуване с ученици от пилотните училища за работа в екип, 
изискваща използването на интерактивни техники. Предостави възможност за 
участие на инициативния комитет от родители на учениците от класа.

Проведената работа в часовете по СИП „Фолклор на етносите“ доказва, че ром-
ските деца могат да бъдат привлечени в групата и обхванати в цялостния учебен про-
цес, ако подготовката се извършва в определена система.

Набелязахме задачи, свързани с новите предизвикателства:
– Да се разгледа интеркултурното образование в системата на съвременното 

българско образование.
– Да се предложат технологични варианти на работещи модели за постигане на 

добри резултати от обхванатите ромски деца.
– Да се анализират резултатите от работата на учениците в процеса на участие-

то им в СИП „Фолклор на етносите в България – ромски фолклор.
Изказваме благодарност на ЦМЕДТ „Амалипе“, подкрепена от фондация „Аме-

рика за България“, която осигури помагала за двете групи при трети клас и  осми клас 
и допринесе за улесняването на работата на ръководителите Галя Колева и Добринка 
Иванова. Надяваме се, че общата ни работа ще продължи и в други съвместни проек-
ти, защото  всички деца са различни, но имат право да живеят и да се обучават заедно. 
Оставаме с надежда, че различията между всички не само ще ни примамват заедно, 
но и ще ни променят към по-добро. 
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Изкуството като средство да откриеш себе си и своето място в света
Галя Петкова, Борянка Борисова, ОУ „Христо Ботев“, 

село Златия, община Вълчедръм, област Монтана

ОУ „Христо Ботев“, село Златия, община Вълчедръм, област Монтана, участва 
в Програмата „Намаляване на отпадането на ромски деца от училище“, реализирана 
с подкрепата на Фондация „Америка за България“.

През учебната 2012 – 2013 г. това се реализира чрез СИП „Фолклор на етносите 
в България – ромски фолклор“ с групи ученици  от 1. – 3. клас и 7. – 8. клас.

Как направихме избора на програма, методи и средства?
Преди да направим избора на програма и методи, направихме анализ на целе-

вата група, за да „уловим“ спецификата, интереса, уменията и желанията на децата, 
както и причината, поради която те са склонни да не посещават училище. 

Причините са различни, но като водещи откроихме следните: семейната и кул-
турната среда, в която децата живеят, не разпознава образованието като ценност и 
приоритет за личностно развитие и житейски постижения, тази причина е съпът-
ствана от икономически фактори и социална изолация или занемареност, липса на 
стимул за личностно развитие и постижения.

Характерно за децата, с които работим, е, че за тях учебната дейност е свър-
зана със изисквания и задължителност, строго спазване на правила и норми, което 
ги отблъсква от учебния процес. Затова, за да ги привлечем и задържим в училище, 
заложихме включване на дейности в училищния живот, в които децата да се забавля-
ват (танцуват, пеят, играят, рисуват), да проявят силните си страни, възможностите 
и талантите си и да постигат успехи. От една страна, тези дейности са присъщи на 
етноса им, а от друга – характерно за детето е неговото въображение и желание за 
изява, затова избрахме изкуството като начин да направим деня на децата в училище 
забавен и желан.

И така в ОУ „Христо Ботев“, село Златия, община Вълчедръм, област Монтана, 
избрахме чрез изкуството да създадем интерес на децата към живота, които се случва 
в училище и по този начин да работим по превенция на отпадането на ромски деца 
от училище.

Избрахме формата на концертната изява поради няколко причини. В района, 
където се намира селото, организираните в общността културни събития са епизо-
дични. Затова концерт, в които децата са актьори, танцьори, певци, се превръща в съ-
битие на общността, събитие, за което се говори. От една страна, тези концерти имат 
социализираща роля (и за децата, и за родителите), а от друга – помагат на децата да 
формират положителна самооценка. Изявявайки се на сцена, децата показват придо-
битите знания и умения, получават похвалата и одобрението на публиката, чувстват 
се значими, преживяват успех, възприемат себе си като част от събитие, което те съ-
творяват с помощта на своите учители. 

А когато преживее успех, детето е склонно да повтаря действията и дейностите, 
довели до успеха. И тъй като това са дейности, извършващи се в училище, то е моти-
вирано да посещава училище.
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Затова в учебната програма по СИП „Фолклор на етносите“ заложихме отбе-
лязване на различни празници от националния и годишен календар, като поехме 
пред себе си ангажимента честването на празниците да се провежда на сцена, под 
формата на концерт. Бяха организирани следните концерти:

– Ден на толерантността
– Фестивал на баницата и хляба
– Коледен концерт
– Василица
– 14 февруари – Ден на приятелството и любовта
– 1 април – „Ден без смях и ден без любов е ден без живот“
– 24 май – Ден на славянската писменост и на българската просвета и култура
С казаното до тук мотивирахме избора си на форма, чрез която да създадем 

интерес на децата към училищния живот и желание да участват в него. Начините, 
чрез които постигаме резултати, са интерактивни методи, театрални пиеси, прилож-
но изкуство, танц и песен. 

Защо избрахме интерактивния метод, интерактивните игри?
Методическите принципи на интерактивните игри (групово динамичния тре-

нинг) са съобразени с постиженията на съвременната социална психология и групо-
ва психотерапия. Основното предварително допускане е, че малката социална група 
(в случая децата от класа, с който се провежда СИП „Фолклор на етносите“) може с 
успех да служи като активна корективно-формираща среда, в която се експеримен-
тира с нови форми на поведение. Чрез интерактивните игри се изпробват нови по-
веденчески образци, преиграват се конфликтни ситуации и се търсят алтернативни 
решения.

Интерактивните и ролеви игри дават възможност за опознаване на себе си и 
другите, чрез тях се повишава компетентността на вербалната и невербалната кому-
никация и вграждането в обществения живот. Целта е да се създадат и развият уме-
ния за разбиране на собствения свят, света на другия, за да се постигне толерантност 
и ефективност в общуването. Така се подобрява социалната компетентност, тъй като 
участниците в интерактивните игри (децата) разкриват и осъзнават причините за 
междуличностните конфликти и смущенията в общуването. Постепенно се овладя-
ват принципите на партньорство, сътрудничество и съревнователна активност. Чрез 
интерактивните игри работим и за създаване и развиване на ефективни социални 
умения, необходими на децата да се впишат в обществото като стойностни личности.

Защо избрахме театралните пиеси?
Колкото и тривиално да звучи, изкуството обогатява вътрешния живот на чо-

века, дава му различни ракурси, от които да погледне ежедневните житейски ситуа-
ции, дава различни решения на въпросите, които го вълнуват, носи красота, създава 
нагласа за развиване на емпатия, дава удовлетворение. Чрез красивото, което носи 
в себе си, изкуството дава широта на душата, на мисълта, на въображението. Кога-
то рисува, пее, танцува, детето „изважда“ от себе си стаени емоции, мисли, чувства, 
освобождава се и открива себе си, потъва в свят на красота и спокойствие, мечтае, 
твори. Творейки, детето полита на крилете на въображението си, изразява себе си, 
преживява успех от сътвореното.
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Актьорската игра в театралните пиеси като дейност стои близо до децата, тъй 
като те обичат да играят, да влизат в роли, да привличат вниманието към себе си и да 
получават одобрение. Влизайки в различни роли, детето спонтанно поглежда на све-
та, на ситуациите от ежедневното общуване от друг ъгъл, през други очи. Научавайки 
текста на ролята, детето преживява малък (или голям) личен успех, с който се гордее. 
В процеса на репетиране на пиесата, детето научава различните стъпки и етапи на 
„случването“, на „ставането“, на получаването на финалния резултат – така се учи на 
търпение, постоянство в отработването на детайлите. Изявата на сцена носи други 
предизвикателства за детето – освобождаване от стеснителността, концентриране, 
желание да покаже най-доброто от себе си тук и сега, преодоляване на инертността, 
преодоляване на вътрешните съпротиви. Веднъж получило аплодисментите, то пре-
живява личен успех, удовлетвореност и само се мотивира за по-нататъшна дейност.

Защо избрахме приложното изкуство?
Рисуването, моделирането, апликациите дават възможност на децата чрез ръцете 

си да изразят себе си, да опознават и сътворяват собствения си свят като се забавляват.
В семейна среда детето не винаги може да извършва подобен тип дейност, по-

ради финансовото състояние на домакинството. Това е друг стимул на децата да по-
сещават училище и да участват в занимания, които им доставят удоволствие и ги 
провокират да търсят и изразяват себе си.

Изработването на картички, сувенири и предмети за украса за различни пово-
ди освен естетическата наслада от изработването дава на детето знания и умения за 
създаване на празник, празнична атмосфера. Децата заявяват желание за пренасяне 
на празничната атмосфера вкъщи, а това говори за желание за друг живот, различен 
от установения.

В часовете за приложна дейност децата изработват част от декора и костюмите 
за пиесата, която играят, или изработват украса за различни празници и мероприя-
тия. Това носи чувство за удовлетворение, създава нагласа за опазване на декорация-
та, създава  в тях нагласа и желание за естетическа среда на учене и живот.

Защо избрахме песните и танците?
Ромите са емоционални натури, изразяват свободно и бурно емоциите си, но-

сят в себе си безгрижие, волност и свобода. Песните и танците дават възможност за 
проява на тези техни черти. 

Чрез песните и танците показахме на децата богатството и красотата във фолк-
лора на различните етноси, живеещи в България, представите им за живота, за се-
мейството, празниците, обичаите, културните различия, които не разделят, а допъл-
ват цветната палитра на живота.

Към песента и танца децата имат позитивна нагласа. Възприемат ги като заба-
вление, за тях това е дейност, която извършват с лекота. 

Заключение:
В работата си през изминалата година вплетохме желанието си да открием 

на децата безкрайните възможности на изкуството. Успешен е животът на човека, 
който е открил себе си, осъзнал е какво обича да прави, какво извършва с лекота и 
радост, какво му носи удоволствие. Открие ли това, човек открива себе си, а открие 
ли себе си, по-лесно намира пътя, професията и осъществяването си, добруването 
и просперитета си. Нашата (на екипа, работещ по проекта) нагласа към ученето и 
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дейностите в училище е, че то е мястото, в което освен знания и информация, тряб-
ва да се предлага на децата възможност за откриване на себе си и определяне на 
областта на реализация. Когато детето открие ползите за себе си в училище, когато 
детето свързва училището с приятни дейности, то с желание ще го посещава. През 
изминалата година ние предложихме на децата изкуството като начин да открият 
себе си и своето място в света.

Наръчник на учителя по „Фолклор на етносите 
в България – ромски фолклор“ в часовете за СИП

румяна Стефанова, ОУ „Ц. Церковски“, село Средище

В Граждански договор с № ABF10-82 от 16.10.2012 г. между мен като изпълнител 
и ЦМЕДТ „Амалипе“ – Велико Търново като възложител е фиксиран предметът на 
същия: чл. 1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши: Базов учи-
тел в рамките на програма „Превенция на отпадането на ромските деца от училище“, 
финансиран от фондация „Америка за България“ с техническо задание „Организи-
ране обучения за учители от пилотните училища, за да се подобри ефективността на 
работата им с ромската общност“. Обученията са шестмодулни, като вторият от тях е 
СИП „Фолклор на етносите в България – ромски фолклор“. 

Съобразявайки се с горепосоченото и с факта, че преподавам по този предмет 
от 2004 – 2005 г., реших, че ще бъда максимално полезна за колегите, които ще обуча-
вам, като им предложа моето учителско портфолио по предмета.

То съдържа:
1. Есе „Три неща, без които не мога в професията“ – децата, които обучавам, 

моите колеги и книгите;
2. Описание на упражнението „Ориент експрес“ – „По релсите на разнообрази-

ето“, поместено в учебното помагало на ДРЗ „Отвъд различието“ с подзаглавие „Към 
толерантност и диалог между християнство и ислям в България“;

3. Научни публикации, разработки на уроци:
Списание „Български език и литература“, бр. 6, 2003 г. – „Усъвършенстване на 

устната и писмената култура на учениците билингви чрез практическа работа в кръ-
жок „Фолклор“. Посочвам продуктивни дейности за работа над слухово-произноси-
телните умения и речниковия запас на учениците, извършващи събирателска работа 
над народни умотворения. С броилките специално внимание обръщам на фонемите 
Х, Ц, Ъ, затрудняващи децата роми от турскоговорящата общност на миллета.

Списание „Български език и литература“, бр. 5, 2007 г. – „Коригиране на устна-
та и писмената реч“. В изложението споделям как чрез интерпретацията на текстове-
те от учебното помагало за 5. – 8. клас „Разказани пътища“ на издателство „Астарта“ 
– В. Търново, с автори Деян Колев, Антония Кръстева и Теодора Крумова, излязло от 
печат през 2003 г. и дописване на задачите към тях допълвам учебно-възпитателния 
процес по български език и литература за корекция на ученическите грешки (фо-
нетични, морфологични, синтактични, пунктуационни, лексикални), регистрирани 
при диагностиката на знанията и уменията по български език и литература – входно 
ниво. (Учениците са от четири етноса – българи, турци, татари и роми). 
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В научните трудове на Русенския университет „Ангел Кънчев“ том 48 от 2009 
г. е публикувана методичната ми разработка на открито занятие по СИП „Фолклор 
на етносите в България – ромски фолклор“ на тема: „Гергьовден в Средище. Обреди 
и ритуали, свързани с гадаене за здраве и любов у българите и ромите. Проучване и 
пресъздаване на обичаите в празнично занятие на „отворени врати“. Чрез описано-
то занятие демонстрирам опита си за приспособяване на преподаването с нуждите 
и способностите на моите ученици, за които официалният български език е цел на 
овладяване. 

На педагозите от пилотните училища по проекта на ЦМЕДТ „Амалипе“ – В. 
Търново, подкрепян от фондация „Америка за България“, предложих и методическа 
разработка на преподавания от мен в СИП разказ „Скорецът“ от Елин Пелин. Темата 
на урока е „Добродетелите на ромите в разказа „Скорецът“ от Елин Пелин“. Урокът е 
поместен в сборника по проект на РИО – Силистра „Активно учене в мултикултурна 
класна стая“. Тематичната единица е разработена по учебните стратегии на програма-
та „Развитие на критическото мислене чрез четене и писане“.

В рамките на общинската конференция „Училището – желана територия на 
ученика“, проведена на 30 март 2007 г, в община Кайнарджа, изнесох открит урок 
в СИП на тема: „Устойчиви лечебни практики от народната медицина в Средище 
и околните села“. Представен бе краен продукт от теренна работа на учениците. Те 
демонстрираха лечебните практики: „леене на куршум“, „баене против уроки“, „пу-
кане на сливици“, „баене на брадавици“ и др. 

През настоящата учебна година обогатих портфолиото с разработката на до-
клад „Обучението по „Фолклор на етносите в България – ромски фолклор“ в СИП 
– панацея не, а средство за покриване на ДОИ за учебно съдържание по гражданско 
образование и реализиране целите на училищната учебна програма по гражданско 
образование“. Докладът представих на Втория национален форум по гражданско об-
разование в Силистра, април 2013 г. – „Гражданското образование – мисията е въз-
можна“. В изложението правя преглед на развитието на идеята за гражданското обра-
зование в България и посочвам учебните предмети, в които се изучават теми от тази 
област. Спирам се и на „Фолклор на етносите в България – ромски фолклор“ като 
СИП и на глобалните теми в учебната програма по предмета в 5. – 8. клас. Посочвам 
ядрата от ДОИ за учебно съдържание по гражданско образование и стандартите по 
теми. Така допълвам учебната програма по предмета, например: темата „Семейни и 
календарни празници на ромите в България“ – Ядро 2: „Многообразие и идентичност 
на личността“, стандарти 1 и 2: „Различава етническа и религиозна принадлежност“, 
„Привежда примери за приноса на България в европейското и световното културно 
наследство“.

Подтиквана от желанието да изучавам отколешното време и по-специално се-
мейните и календарни празници на жителите на моето село Средище, направих ет-
нографско проучване на тема „Ромска сватба в село Средище“. Издирих снимки. Оп-
исанието бе поместено в книгата „Семейник или колелото на живота“ на етнографа 
от Силистра Донка Съботинова.

За учителите по биология и здравно образование в помощ може да бъде етног-
рафското изследване „Сексуалната култура в средата на миналия век и днес в селата 
Средище и Сребърна“. Един от изводите е: в качеството си на учители трябва да под-
тикваме родителите да разговарят с децата си, да водят с тях диалог за секса (така, 
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както ние разговаряме в училище с тях в часовете по биология и здравно образова-
ние, в часовете на класния ръководител и в извънкласните форми), за да могат те, 
децата, да приемат естествено своето тяло и промените, които настъпват в него, да 
осъзнаят какво е да си мъж и какво е да си жена, какво ни сближава, какво определя 
нашето поведение, да знаят, че трябва да бъдем толерантни към другия пол, за да има-
ме добра връзка. Човечеството се движи,чрез раждане на нов живот.

4. Сценарии: Този раздел на портфолиото съдържа „Сценарий за пресъздаване 
на обичаите, свързани с Рамазан байрам. Към него са прикрепени „Анкетна карта за 
проучване на празника Рамазан байрам“ и „Отговори от анкетата“. Включени са „Сце-
нарий за откриване на музей „Ние винаги сме заедно“ и за „Седянка в село Средище“. 
Горепосочените са съставени и реализирани по проект на училището „С фолклора 
в сърцето към Европа“, финансиран от ЦОИДУЕМ, Договор № 33.3-184/15.10.2008 г. 
Разделът финализира със сценарий за литературно-музикална композиция „Ние ви-
наги сме заедно“.

5. „Именикът“ тълкува значението на собствени имена и произхода им, напри-
мер: Айнур – с турско-арабски корен и означава „лунна светлина“. Съответства на 
българското име Светлина.

6. Джобът „Ученически текстове. Ученически книжки“ съдържа стихотворе-
ния на ученици, посещавали занятията в СИП – „Байрам“, „Палавници“, „Другари“, 
както и есета – „Вече моите права“, „Не ще ме принудят“. Идеята за писане и оформя-
не на детски книжки се роди по време на занятие в СИП „Фолклор на етносите в Бъл-
гария – ромски фолклор“ при изучаване „Предание за Шибил“, поместено в учебното 
помагало „Разказани пътища“ и коментар на Йовковия разказ „Шибил“. Учениците 
предложиха след обсъждане име на инициативата „Лалето чете“. Училищното изда-
телство „Дъга“ дари през годините на училищната библиотека книжните тела: „Сват-
бата на кака“, „Вицария Хахо – хихи“, „Нова година и Рождество в Русия“, „Арденьон“, 
„Речник на покъщнината“, „Калайджиите през моя поглед“ и др.

Част от текстовете на учениците от СИП се публикуват в местния печат, както 
и в национални издания: сп. „О, рома“, бр. 5, 2005 г., стр. 34 – „Какво е миллет?“ с 
автор Елена Еленова и „Едерлез“ от Семра Нейчева; в. „Азбуки“, бр. 14, 2006 г., стр. 9 – 
„Времето“ и „За старите и младите“ – есета от Мехмед Тунджар. 

7. Разделът „Учебни програми за образователен семинар с родители на уче-
ници от 7. и 8. клас“. Обучението е с хорариум 12 часа и включва 6 теми. Посоч-
вам само една: „Среща на родителите с успешно реализирали се роми от село-
то (учители – Гюнайдън Реджеб, Шенер Али, Неждет Расим – помощник-учител; 
търговци – Виолета Каракашева, Айше Ахмедова, общински съветници – Ерджан 
Рифат, Бейзат Исмаил).

8. В „Пресата за ромите“ предлагам интересни, издирени от мен статии от ме-
диите, които показват добродетелите на ромите. Изрезките от вестници поставям 
на табло в класната стая и в часовете дискутираме: „Може да е българка, туркиня 
или циганка – стига да е човек“ (в. „Лична драма“), „Във влака“ – в. „Втора младост“, 
12.12.2012 г., „Тъжната коледна приказка на едно циганско момче“. Целта е формиране 
на толерантност към Другия, промяна на негативното обществено мнение за етноса.

9. Програмата „Намаляване отпадането на ромските деца от училище“ в меди-
ите. Съдържанието е: „Основното училище в Средище със статут на базово“ – в. „Из-
вор“, бр.1/55 (2011 г.), стр.4; в. „Форум“, 12 – 18.04.2012 г. – „В Средище ромите пяха и 
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танцуваха на събора“; 18.01.2011 г. – интервю с мен по радио Шумен за дейностите по 
проекта; 05.01.2012 г. – интервю по радио „Фокус“; в. „Форум“ – 03-10.05.2013 г. – „В 
село Средище на Гергьовден ромите гадаят за бъдещето с коприва“.

Ежеседмични са извънкласните дейности по предмета и изявите на участници-
те в СИП. Маркирам няколко за настоящата учебна година – участие в ученическия 
литературен конкурс „Духът на българина“ на РИО – Силистра, посветен на Деня на 
будителите – 1 ноември, на Юсеин Асиев с есето „Ръце с дъх на хляб“ и Марияна Бо-
риславова с есето „Най-добрият човек от нашето село“. Представяне на ученически 
мултимедийни продукти и рисунки в конкурса „Дъга на толерантността“ и завоюване 
на поощрителна награда. Изложение на ромски ястия в „Празник на гърнетата“ – 
село Сребърна, 01.12.2012 г., и завоювана І награда от Бирсевен Емилова от 8. клас 
за вкусна ромска баклава. Демонстрация на обичая къна геджеси (момина вечер) на 
областния конкурс „Букет“ и завоювана ІІІ награда.

Настоящият наръчник дава идеи за успешна работа в часовете по СИП „Фолк-
лор на етносите в България – ромски фолклор“.

СИП „Фолклор на етносите“ 
Недялка Чанкова, ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, село Старо Оряхово

Независимо от етнос, цвят на кожата, вероизповедание и майчин език, Център 
„Амалипе“ успя да обедини много хора, малки и големи. А те заедно казаха: „Слънце-
то свети еднакво за всички“.

Задържането на децата в училище е предизвикателство. Веднъж започнали 
училище, няма гаранция, че децата ще продължат да учат поне до навършване на въз-
растта, до която образованието е задължително. Приема се, че ромските деца напус-
кат или отпадат от училище преди всичко защото не владеят български език и поради 
социални причини. Имаме достатъчно основания да твърдим, че това допускане е 
по-скоро предразсъдък, отколкото научно обосновано твърдение.

Целта на въвеждането на СИП „Фолклор на етносите в България – ромски 
фолклор“ може да бъде дефинирана като: създаване на ефикасен модел за възпитава-
не на етническа толерантност, гордост и приятелство, както и за привличане и задър-
жане на децата в училище чрез изучаването на ромски фолклор.

Как да мотивираме тези деца за училищен труд и по-важното – как да форми-
раме траен интерес и отговорно отношение към учебно-възпитателния процес – този 
въпрос вълнува учителската колегия.

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, село Старо Оряхово, община Долни чифлик, 
област Варна, е от типа училища, където проблемът с привличането и задържане-
то на учениците в образователната система е наболял. В търсене на алтернативи за 
ефективно разрешаване на този проблем направихме експеримент с въвеждането на 
СИП „Фолклор на етносите“, по този начин учениците се възпитават в духа на тради-
цията, но със средствата на съвремието. Използвахме интерактивни техники и меж-
дупредметни връзки с предмети от задължителната подготовка, като по този начин 
обединихме целия учебно-възпитателен процес. 
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Наред с основната цел, която вече посочихме – привличане и задържане на уче-
ниците в училище, ние си поставихме и други цели, а именно: възпитаване в дух на 
толерантност и зачитане традициите на различните етноси; превенция срещу негатив-
ните явления в обществото, ксенофобските прояви и агресията. Като очаквани резул-
тати фиксирахме: повишаване на интереса към ученето и училището въобще; намаля-
ване броя на неоснователните отсъствия от училище; формиране на нагласи за работа в 
екип; формиране на трайни нагласи за толерантно отношение към представителите на 
различните етноси; осъзнаване нуждата от мултиетнически диалог и разбирателство.

СИП „Фолклор на етносите“ е нова дисциплина, чиято поява се обуславя от 
няколко фактора:

1. Големият процент непривлечени и/или отпаднали ромски деца от българска-
та образователна система.

2. Дълбоките предразсъдъци по отношение на ромския етнос.
3. Слабо застъпените мултикултурни елементи в предметите от учебната програма.
Тези фактори са проблем не само за самата ромска общност, но и за обществото 

като цяло. Отпадането от училище води до ниска квалификация както в образовате-
лен, така и в чисто социален план, което от своя страна води и до задълбочаване на  
предразсъдъците спрямо ромите. В тази връзка и в съответствие с посочените про-
блеми са формулирани и целите на СИП „Фолклор на етносите“:

• Привличане и задържане на ромските деца в училище.
• Формиране на етническа толерантност, търпимост и солидарност у всички деца.
• Реално въвеждане на мултикултурни елементи в учебната програма.
• Активно ангажиране на ромските родители в дейности, свързани с училището.
Човек, който познава добре своите традиции, се чувства значително по-сигу-

рен, защото по този начин се подсилва неговото усещане за принадлежност към общ-
ността. Доказателство за това е, че обредните практики на нашия народ са свързани с 
общността и се изпълняват именно от тази общност заедно. Фолклорът дава възмож-
ност за по-пълноценно развитие на децата, което се дължи на цялостното въздейст-
вие на фолклора като механизъм за развитие на детската душевност.

Изучаването на „Фолклор на етносите“ дава възможност на българските и тур-
ските деца да опознаят богатия фолклорен свят на ромите, да видят сходствата между 
ромския фолклор и фолклора на другите етноси, да се убедят, че в приказките, преда-
нията и песните на ромите се говори за същите неща – правда, любов и щастие. Така те 
могат в тази ранна възраст да преодолеят своите предразсъдъци. В същото време виж-
дайки част от своите традиции в класната стая и в учебниците, ромското дете започва 
да чувства училището като по-малко „чуждо“. Въвеждането на „Фолклор на етносите“ 
дава шанс на ромското дете да почувства образованието в училище като продължение 
на възпитанието вкъщи: чрез ромските приказки, предания, обичаи и песни.

В СИП „Фолклор на етносите“ бяха включени ученици от 5. б клас на ОУ „Св. 
св. Кирил и Методий“ в село Старо Оряхово. Трябва да подчертаем, че тези ученици 
са от различни етноси – българи, роми и турци. Всяко дете има възможност да се 
включи в разнообразни дейности съобразно възможностите си, нещо повече – то има 
възможност за индивидуална изява, за равен достъп до образованието (независимо 
от етническата си принадлежност) – то удовлетворява потребностите и развива спо-
собностите си, повишава самочувствието и вярата в собствените си сили.
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Появата на СИП „Фолклор на етносите “ бе обусловена от три причини:
Първо, тревожен факт през последните няколко години е големият процент 

непривлечени или отпаднали от училищната система ромски деца. Това е проблем не 
само за самата ромска общност, но и за българското общество като цяло. 

Второ, под влияние на околните (родители, близки, съседи или просто случай-
ни хора) у децата от неромски произход често се формират дълбоки предразсъдъци 
спрямо ромите – предразсъдъци, които са основани на тяхното непознаване. Веднъж 
формирани у децата, тези предразсъдъци пречат на нормалното им общуване с ром-
ските им съученици, а това допълнително затвърдява стереотипите. 

Трето, един от основните проблеми пред българската образователна система 
и по-конкретно пред учебното съдържание е слабото застъпване на мултикултурни 
елементи.

Целта на въвеждането на предмета „Фолклор на етносите в България – ромски 
фолклор“ може да бъде дефинирана и като създаване на ефикасен модел за възпита-
ване на етническа толерантност, гордост и приятелство, както и за привличане и 
задържане на децата в училище чрез изучаването на ромски фолклор.

Класът провежда занятия през цялата учебна година по един час седмично. За-
ниманията по СИП „Фолклор на етносите“ следват нормативното изискване, валидно 
за сформирането на група по СИП всеки учебен предмет. Уроците не са традицион-
ни часове по четене или музика, а държат будни ученическия интерес и активност. 
Използват се интерактивни методи, забавни игри, извънкласни дейности. Часовете 
по ромски фолклор не само най-обичаните, но също така се превърнаха във фактор, 
определящ културния живот на училището.

Дейностите извън училище – тържества, посещения на празници в „махалата“, 
събиране на суров фолклор , походи и др., станаха постоянен спътник на дейността 
на групата по ромски фолклор. Те се превърнаха в своеобразен мост между училище-
то и родителите, училището и местната общественост, а също така се превърнаха в 
един от най-сериозните стимули за активност сред самите ученици. 

Изводи:
1. Привличането и задържането на ромските деца в училище е възможно чрез 

комбинация от педагогически мерки, социални мерки и социална работа сред ром-
ските семейства и ромската общност като цяло.

2. Интеркултурното образование (в частност програмата за въвеждане на СИП 
„Фолклор на етносите в България – ромски фолклор“) е подходящата основа за осъ-
ществяване на този процес.

3. Учителят трябва да получи необходимата свобода, подкрепа и стимул при 
реализирането на дейността си.
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Tрадициите – път към толерантност и активна гражданска позиция
Димка Шидерска, Цветелина Тончева, ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, град Стралджа

В 21 век – векът на динамичното развитие, приспособяването към промени-
те и възприемането на иновациите е равнозначно на оцеляване, на възможност за 
съществуване и по-нататъшно развитие. Измененията в образователната система са 
реално отражение на преустройството в социалната сфера. Междуетническата среда 
е специфично пространство. Тя е ситуация на контакт между различни етнически 
общности. Нашата мисия като педагози е да осигурим условия за диалог, а не кон-
фликт. Мултикултурната педагогика обслужва диалога. Ние обучаваме учениците в 
гражданска култура. Представяме ценностите на гражданското общество, които са 
ценности на българската държава, но и общочовешки ценности. Учителят се явява 
като един своеобразен филтър на старото и новото. По своята същност и съдържа-
ние всяка промяна предлага възможност за усъвършенстване. Въпреки това, както не 
всяко движение е напред, тъй и не всяка промяна е развитие, а само онези промени, 
които повишават интегрираността и морала на организацията. 

През всичките години се търси начин да привлечем като наши съюзници ро-
дителите, да ги причислим към всичко, което се случва в училище. Много често в 
забързаното ежедневие родителите пропускат важни неща от живота на децата в учи-
лище. Загрижени за всичко друго, на родителите им остава все по-малко време да се 
занимават пълноценно със своите деца, да ги обсипят с нужното внимание и любов. 
Всички трусове в обществото рефлектират най-болезнено върху децата. Много от тях 
нямат нужните условия, за да изживеят пълноценно своето детство.

В нашето училище се обучават деца с различна етническа принадлежност, за 
да се превърне то в привлекателна територия за учениците, е необходима ежедневна 
работа по отношение на толерантност и възприемане на другия, различния от нас.

Учениците от нашето училище учат, пеят и се забавляват не само в часовете по 
ромски фолклор. Разбира се най-ефективно и мащабно това се реализира в извън-
класните дейности и конкретно в обучението по СИП „Фолклор на етносите в Бълга-
рия – ромски фолклор“ и клубовете по проект „УСПЕХ“ и програми за превенция за 
отпадането. То е продължение на работата в часовете по различните предмети, като 
позволява на учениците и учителите да се занимават с по-широк кръг от дейности. 
Участието в СИП „Фолклор на етносите в България – ромски фолклор“ е доброволно. 
В пряката работа водещи са: игровият подход, интерактивните методи и средства, ино-
вационни подходи и  изследователската дейност, която се реализира при събирането 
на материали по дадена тема и пресъздаването им в празник. Това е достатъчен мотив 
за провокиране на желанието за посещение и занимания в училище, за постепенна и 
трайна промяна на отношението на ученици и родители към училището, като инсти-
туция. Факт е – децата, посещаващи СИП, са редовни в училище и се справят срав-
нително добре с учебното съдържание, боравят с по-голям речников запас от думи 
и са по-активни в цялостния живот и дейност на училището. Те участват в конкурси, 
изложби, състезания и празници. Носители са на награди и грамоти от национални, 
областни и общински изяви. Учителят в традиционния празник търси аналози меж-
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ду религиозната и битова традиция, защото от самия празник децата научават за ми-
слите, тревогите и надеждите, които са вълнували и продължават да вълнуват, всеки 
човек. Откриват колко много си приличат българският и ромският фолклор, но това е 
вследствие на факта, че те живеят от векове заедно и независимо дали го осъзнават си 
влияят. Справедливостта, любовта и щастието са неща, които вълнуват всяко човешко 
сърце и към които се стреми всеки човек, независимо как се казва и какъв език говори.

Ромите празнуват голяма част от българските официални и християнски праз-
ници, затова в дейността си през последната година се бяхме насочили към обичаите 
и обредите свързани с празници, които се празнуват от българи и роми. Това бяха: 
8 ноември – Ден на Община Стралджа, Коледа, Банго Васил, Петльовден, 1 март, 8 
април – Международния ден на ромите, Лазаровден, Великден, 11 май – патронния 
празник на училището. 

Голяма част от момчетата от СИП взеха участие в общинския кукерски фестивал 
в Стралджа. Голям интерес предизвика студио „Красота“ – нещо различно и атрактив-
но, както за децата, така и за учителите и техните родители. Родителите станаха основ-
ни консултанти при набавяне на необходимите предмети от бита и традициите у ром-
ските семейства. Една успешна за нас практика през тази учебна година е проведеният 
с ученици, родители, учители тренинг „Аз, ние и другите“, чиято цел е превръщането на 
училището в зона, свободна от тормоз, грубиянство, „отворена“ към всички. 

На организирана кръгла маса в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, град Стралджа, 
под мотото „Подай ръка“ се събраха хора, обединени от желанието да помагат за ре-
шаването на един сериозен проблем, с представители на общинска администрация, 
неправителствени организации, отдел „Социално подпомагане“ и „Закрила на дете-
то“, здравни медиатори, представители на училищното настоятелство, учители и ро-
дители. В края на мероприятието беше проведена благотворителна акция, раздадени 
бяха пакети на деца в риск, (дарени от учителите на нашето училище дрехи, обувки 
и играчки), а ръководството на училището осигури учебни пособия. По случай праз-
ника на Община Стралджа – 8 ноември, децата се включиха в мероприятията органи-
зирани от Общината.

В традиционните празници трябва да се търсят аналози между религиозната и 
битова традиция. Инструмент на междукултурния диалог е българският книжовен 
език. Във връзка с коледните и новогодишни празници учениците сами подготвиха 
празничната украса, опаковаха коледните подаръци под елхата.Участници и гости 
завършиха празника с право българско хоро. Коледарската група участва и в общин-
ския коледарски празник и получи награда. Традицията е нещо, което се предава. 
Традиционната култура предава културното наследство по семейно-родова линия. Тя 
има семеен характер. Маркери на традиционната култура са: фолклорът, традициите, 
обичаите. Духовната култура включва религията, но не в нейните материални изра-
жения, а по-скоро в религиозните вярвания и представи. Изразяват се чрез обичаите, 
митовете, религиозните разкази, свещените сказания. Ромите имат езическа култура, 
затова има различни религиозни общности. Най-трудно се възпитава толерантност в 
религиозно отношение. Религията е светоглед. Тя дава смисъл на живота. Характерно 
за ромите от нашия край е, че приемат вярата на района и общността, около която 
живеят. Легендите и преданията са най-представителни за духовната култура. На 14 
януари ромите празнуват един от своите най-големи годишни календарни празници 
– Банго Васил или Ромската нова година. В навечерието на празника децата от СИП 
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„Фолклор на етносите в България – ромски фолклор“ поканиха в час своите баби и 
дядовци да разкажат как те са празнували като деца и има ли промяна в традициите 
при ромите. Пресъздадената битова обстановка ни върна при нашите деди, които са 
успели да запазят жив пламъка на празника, въпреки историческите катаклизми във 
времето и да преодолеят предразсъдъците спрямо ромите, за да предадат общочо-
вешките ценности на всички етноси. С много ентусиазъм учениците събраха и под-
редиха изложба с предмети, които представят традиционните ромски и български 
занаяти. Празниците имат специално място, защото включват обреди и обичаи, a на-
родните танци допълват истинското задоволство от хубавия празник.

Освен реализираните празници децата подготвят поздравления и картички по 
различни поводи към своите учители и родители. Четат, слушат, преразказват и дра-
матизират народни и авторови приказки. Пеят и слушат любими детски песни и пес-
ни на известни музикални творци, научават различни танцови стъпки и хора, т.е. раз-
ширяват познанията си в областта на словесния, музикалния и танцовия фолклор, а 
фолклорът е извор на народната мъдрост. Ромският фолклор е извънредно богат и 
разнообразен, както българския. Танците изразяват темперамента и стремежите, лю-
бовта към свободата, мъдростта, труда, храбростта и красотата. Те отразяват живота 
му, създават настроение и правят празника ни по-пълен. В тях са съчетани музика, 
поезия, хармонията на движенията и багрите стават източник на естетическа наслада 
и възпитание на изпълнителите и зрителите. Голям е приносът на хората и за фи-
зическото развитие на децата. В процеса на усвояване се създава добро настроение, 
оживление, стремеж за изява, в тях се разкриват уменията и способностите на всеки 
участник. Те са желани и обичани от всички деца средства за забавление. 

Най-характерните традиции бяха разказани от учителите, родителите, а обре-
дите пресъздадени от учениците. Облечени в кукерски, лазарски, ромски и български 
носии, децата изиграха ритуалните хора, свързани със съответните празници. Този 
нетрадиционен подход даде възможност да участват по свое желание деца, родители 
и учители. Водеща е ролята на учителя, който насочва, коригира и оформя облика на 
празника. Трудно е да се опише с думи атмосферата на всеки празник, проведен от де-
цата, той трябва да се почувства и преживее. Специално място в сценария е отделено 
на добродетелите – благородство, скромност, трудолюбие, милосърдие, силна вяра в 
Бога, които въздействаха емоционално върху присъстващите. По време на празника 
децата са поставени в интересна за тях образователна ситуация. Те са провокирани и 
насърчавани да мислят и действат, да прилагат наученото от тях. По този начин те се 
чувстват отговорни и горди, че знаят толкова много за този свят празник.

Извънкласната дейност цели развитие на интеркултурно образование, инте-
лектуалната и емоционална активност на децата, дава възможност за индивидуална 
изява, а така също и за разнообразни форми за работа по групи и колективно.

Всяко дете е творец, има скрит талант. Нашите деца отново го показаха в реа-
лизацията на студио „Красота“, където сами направиха официална дамска и мъжка 
прическа, грим и маникюр. 

Извънкласната дейност дава възможност за разкриването на таланта, а учебна-
та програма по СИП е отворената врата за неговата изява.

Децата научават за действителността по един и същи начин. Първо чрез възпри-
емане и двигателно изучаване на своя свят и едва след това – като изучават различни 
умствени операции, които им позволяват да трансформират опита си. Всички деца в 
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различните култури усъвършенстват тези операции в една и съща последователност, 
макар и с известни разлики във възрастта. Нашите ученици обичат музиката и танци-
те, забавленията и веселието. Езиковата бариера им пречи за трайното възприемане на 
учебното съдържание, но забавлявайки се, съхраняваме желанието им за учене.

В своята дейност ние се радваме на безвъзмездната подкрепа и помощ от страна 
на ръководството на училището и колегите. Добрите резултати и успехите ни са плод 
на съвместната ни дейност, за което им благодарим. Учениците активно участват в 
живота на училището, града и общината. Деца от СИП участват в проект „УСПЕХ“, 
към отборите на Футболен клуб „Стралджа“, в организирането на изложби в училище 
и извън него – Коледна изложба базар, общинска Великденска благотворителна из-
ложба, изложба по случай патронния празник на училището. Децата се включиха и в 
почистването на града, организирано от Община Стралджа. Групата по СИП „Фолк-
лор на етносите“ даде възможност на всяко дете да се запознае с части от културата на 
своя етнос. Носители на специфична култура те допринасят за обогатяване на нацио-
налната ни култура. Активизира се познавателната социална активност в училище.

Учениците сами достигнаха до извода, че съществува сходство на фолклора на 
различните етноси за общите ценности, които битуват при всички народи.

Възможността да се създават непринудени ситуации в благоприятна за общу-
ване среда ни даде възможност да превърнем един традиционен учебен час не в урок, 
а в празник. Празничното чувство нахлува в класната стая още със собственоръчното 
подреждане на изложба от учениците.

Реализирайки тези празници, осъществихме интегративна междупредметна 
връзка и допринесохме за повишаване самочувствието на ромското дете. Интеркул-
турното образование е отстояване на педагогическото взаимодействие на равнище, 
което преодолява културните различия без да ги омаловажава и игнорира, нещо по-
вече то предполага културни различия, дълбоко познаване на собствената култура и 
съхраняване на собствения свят от позицията на правото да съхраниш собствената 
си идентичност. Конструира нов духовен свят, основа на който е толерантността за 
възприемане на другите и чуждия. 

Чрез интеркултурното обучение децата получават културна осведоменост, която 
ги кара да се чувстват приемани, значими и свободни. В 21 век – векът на динамичното 
развитие, приспособяването към промените и възприемането на иновациите е равноз-
начно на оцеляване, на възможност за съществуване и нейното по-нататъшно развитие.

Нов поглед върху ролята на ромите – медиатори в училището и общността
Пламен Янакиев, град Дългопол

През 2012 г. петима младежи от ромски произход, включително и аз, взехме 
участие в обучение, организирано от Център „Амалипе“ в град Велико Търново. По-
лучихме удостоверения, че успешно сме преминали обучението за работа в часовете 
по СИП „Фолклор на етносите в България – ромски фолклор“. Така започна всичко.

Развълнувани и нахъсани от знанията, които получихме по време на обуче-
нието, ние се прибрахме в град Дългопол, за да се захванем с това, за което бяхме 
подготвени. 
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Още на следващия ден започнахме работа по набиране на групите по СИП 
при СОУ „Св. Климент Охридски“. На всички беше много любопитно какво ще пра-
вим в тези часове и как така ще ги водим точно ние, а не преподавателите от учи-
лището. Децата също бяха заинтригувани и много от тях изявиха желание да посе-
щават СИП. Първият час беше много вълнуващ и за нас, и за децата. Почувствах се 
отново като първокласник – чувство, което мислех че никога няма да се повтори, 
въпреки че се бях подготвил. Въпреки опасенията ми, мина гладко. Добрата под-
готовка, работата в екип и желанието ни да го направим както трябва сработиха. 
Усмивките на децата, онези грейнали личица, любопитните погледи – никога не бях 
се чувствал по-щастлив.

Това, че ние не сме дипломирани учители и досега не сме работили с деца, имаше 
и своите добри страни. Защото часовете ни бяха много по-различни за децата от тези, 
в които са влизали досега, нямаше я преградата между ученик и учител. Ние станахме 
приятели и рядко се чуваше между чиновете някой от децата да вика: „Господине!“.

Историята на нашите прадеди беше интересна за децата. За съжаление, но не 
и за учудване, те предпочитат повече игрите, а не учебниците. Тъжно ми беше, ко-
гато виждах деца, които не могат да четат и да пишат. Затова реших да използваме 
приказките в учебниците за диктовки. Така се научаваха да пишат и четат, добиваха 
увереност, а и научаваха приказките, в които винаги има поука. Играехме на игри на 
думи, с които се опитвах да направя така, че да не им доскучава в часовете. Те много 
се забавляваха, тъй като използвахме забавни думи, на които те трябваше да обяс-
няват значението. Но най-любимите им часове, разбира се, бяха във физкултурния 
салон, там бягаха и скачаха на воля. 

През студените зимни дни много исках да им пусна дисковете с интерактивни-
те игри, дисковете за ромите и други документални и образователни клипове, но за 
съжаление не разполагаме с нужната техника. Надявам се през следващата учебна го-
дина да се сдобием с поне един лаптоп и техника за озвучаване, и дай боже, проектор.

Не мога да отрека, че най-много се затруднихме с децата, които имат голям 
брой отсъствия. Те вече имаха изградено мнение, че училището не е от голямо зна-
чение за тяхното бъдеще. Особено при децата, отглеждани от един родител, или от 
баба и дядо. Правенето на профилите на децата, застрашени от отпадане, ме сблъс-
ка с истории, които досега бях виждал само по филмите. Тъй като говорех с всички 
поотделно и насаме, децата се отпускаха и споделяха с мен причините, поради които 
отсъстват. А именно тормоз от съучениците, нямането на средства за закуска, а за 
дрехи и обувки да не говорим. Една от причините също е гледането на по-малки братя 
и сестри или възрастни баба и дядо. За да мога да ги върна в училище, трябваше да 
намеря това, което да ги прави щастливи. И така за почнахме с концертите.

Първият концерт, първи както за мен, така и за много от децата, беше по повод 
ромския празник Василица (14 януари). Всички бяхме притеснени как ще се пред-
ставим. В концертната програма имаше танци, песни, стихотворения и, разбира се, 
пресъздаване на ромския празник Василица. Всички много се радваха, смяха се и се 
веселиха. За моя голяма радост ефектът, който търсехме, го имаше. Завършихме с 
едно общо хоро, в което се включиха както участници, така и родители и ученици. 
След тази първа изява се почувства лека промяна у децата, самочувствието им се по-
виши и започнаха да осъзнават, че могат да се справят с предизвикателствата, стига 
да се борят и да искат да постигнат нещо. 
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Със съставянето на групите по СИП направихме и родителски клуб. Членовете 
на клуба са родители с авторитет и се ползват с доверието на ромската общност в град 
Дългопол. Засега родителският клуб спомага много за подготовката на празници и ме-
роприятия, свързани с нашите бит и култура. Примери за това са празници като Васи-
лица и 8 април (международен празник на ромите). Тяхната подкрепа зад сцената като 
помощ за направата на прически, костюми, разяснения на детайли за пресъздаването 
на ритуалите, както и вкусно приготвените традиционни гозби бяха безценна помощ 
за нас. По случай Баба Марта деца и младежи направиха мартеници и ги подарихме на 
ученици, учители, както и на ръководството на училището и Общината. 

На 8 април залата на Народно читалище „Н. Й. Вапцаров“ в град Дългопол беше 
препълнена, имаше много гости, деца и родители. Децата бяха толкова развълнувани 
и изплашени дали ще се справят. Зад кулисите беше инфарктно, някои от девойки-
те дори обявиха, че ще припаднат. Но с всеки танц, с всяка песен, те се отпускаха 
и накрая едва ги прибирах от сцената. Черешката на тортата беше пресъздаването 
на бургуджийска сватба с ритуалите при поискването на булката, пазарлъка за цена 
на булката, бръснене на младоженека, самата сватба. Всеки един момент от сватбата 
беше възнаграден с бурни аплодисменти, радостта и любовта бяха изпълнили залата. 
След края на концерта цялата публика се изправи на крака пред положения труд и 
завоювания успех на участниците. Всички много се гордееха със своите деца. Но най-
важното е, че децата бяха доволни от самите себе си. 

Така за няколко месеца привлякохме много деца и родители към нашата кауза. 
За всички е ясно, че това са силните страни у нас ромите – танците, песните, ве-

селието! Това е нашият дар от господ – да веселим хората. Сега всички идват при мен 
с молба да ги включа в предстоящи концерти. Много от родителите, които гледаха с 
недоверие към това, което правим, сега са едни от хората, които първи се притичват 
при нужда. Хора, които сега ни подкрепят във всяко едно начинание. 

А лично аз натрупах опит, който по-нататък ще използвам, за да не допускам 
грешките, които съм правил. За съжаление, много често ми се налага да се уча в дви-
жение, но се старая да не допускам една и съща грешка два пъти. Трудно е да убедиш 
хората, да ги накараш да се събудят, да повярват и да застанат зад теб. Това е непосил-
но за сам човек, затова се старая да привлека още млади и образовани роми и да ги 
накарам да мислят като мен. 

Смятам, че нашата работа помага на децата да започнат да поемат отговорност, 
да станат по-сериозни към своето образование. Начинът, по който можем да ги за-
държим в училищата, е да ги накараме да се чувстват полезни и удовлетворени. За 
следващата учебна година плануваме да направим и групи по модерни танци, теа-
трална група, певческа група. Осъзнаваме, че това не е лесна задача, нямаме много 
опит, но силата ни е в младостта и ентусиазма. 

Сега сме на път да създадем наша младежка организация, сформирана от мла-
ди момичета и момчета, завършили средното си образование, които искат да работят 
за ромската общност. Имаме и намерение чрез подкрепата на център „Амалипе“ да 
създадем в Община Дългопол център за развитие на общността. Преди около месец 
учредихме младежко НПО, предстои да бъде направена съдебната му регистрация, и 
нямаме търпение да започнем работа по проекти, свързани с интеграцията и обра-
зованието на ромите, ще търсим партньори и ще трупаме опит и знания за работа в 
тази посока. 
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Много сме благодарни на помощта на Център „Амалипе“, които ни повярваха 
и ни подкрепиха. 

Смятам, че интеграцията на ромите в обществото, за която всички обичат да го-
ворят, е невъзможна без участието на самите роми в този процес. За да се случи соци-
алното включване на ромите в обществения и политически живот на страната, е нужна 
подготовка на кадри, познаващи психиката и начина на живот на ромския етнос, хора, 
готови да работят „на терен“, да говорят с хората, да ги изслушват и съветват.

За да се подобри образователното равнище на младите роми е нужна сериозна 
работа не само с децата, но и с родителите им. Нужен е по-задълбочен поглед върху 
проблема с отсъствията на децата от ромски произход. Това може да стане, като се 
създаде действаща програма за работа със застрашени от отпадане деца и ученици. 
Нужни са хора, по-скоро социални работници и медиатори, отколкото педагози, кои-
то да работят с училищата, да откриват проблемите и да осъществят връзката между 
училище и родители, да помагат на учителите, да се включват в различни проекти и 
да водят извънкласни дейности. Това е един от начините за решаване на проблема с 
интеграцията на малцинствата в много европейски държави. Това е мисията, на коя-
то съм се посветил. 

Сериозните неща тепърва предстоят, и всяка помощ от страна на неправител-
ствени организации, община, училище и общественост ще ни е от полза. 

Ръка за ръка в делници и празници
Цеца Василева, Милена Велчева 

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, село Девене, област Враца

Живеем в динамично време, което ни изправя пред много предизвикателства. 
Едно от тях е интеркултурното образование. Това е образование насочено към разви-
ване на интеркултурни умения. Срещата на различни култури е трудна, но е обогатя-
ваща и ползотворна. Всеки човек трябва да умее да вижда до себе си човека– личност, 
независимо от етническата принадлежност. Уменията да научиш за традициите, оби-
чаите и културата на хората около теб се възпитава в училище. Колкото по-рано те 
заинтригува другия етнос, толкова повече научаваш.

Опознаването на различни култури, отварянето към тях и публичното призна-
ване на правото на другия да бъде различен и да поддържа своята социо-културна 
идентичност е дълъг и труден процес. Учителят трябва да решава специфични задачи 
на интеркултурното образование, свързани с идентифициране на различията, кои-
то влияят неблагоприятно върху училищните постижения и да формира адекватни 
стратегии на преподаване и индивидуални стилове на учене у децата:

– да обогатява речниковия ресурс на учениците; 
– да разкрие многообразието на различията в обществото чрез натрупване на 

знания за спецификата на различните етнически и религиозни групи в обществото 
– малцинства, емигранти, бежанци и др., за богатството и приноса на различните 
култури за развитието на човешката цивилизация и др.; 
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– да насочи към откриване както на различията, така и на сходствата между 
хората, с цел възприемане на „другия като идентичен и различен, т.е.като подобен“; 

– да помогне на децата да разберат другите, които са „различни“, на базата на 
познаване на специфичните особености и детерминанти на тяхната различност и 
формиране на уважение към различността; 

– да помогне за преодоляване на негативните стереотипи и предразсъдъци 
спрямо носителите на различия;

– да формира у децата чувствителност към умения за осъществяване на соли-
дарност в едно мултикултурно общество; 

– да спомогне за придобиване на умения за изразяване на емпатия към „раз-
личните“, за разбиране, съчувствие и съпреживяване с другите;

– да формира самоуважение към собствената култура идентичност, възприе-
мана тя самата като „различна“ и „уникална“.

Училището е една от основните образователни институции на държавата, чия-
то цел е да подготви подрастващите за техния социален живот и реализация като им 
даде образование, способства тяхното възпитание и спомогне за развитието на тех-
ните личностни и индивидуални дарби, способности, таланти. Във всички тези свои 
функции българското училище има дългогодишна традиция още от Възраждането. В 
съвременното българско общество ролята на училището не само не намалява, а на-
против – става все по-важна и все по-отговорна, защото колкото по-динамично е раз-
витието на едно общество, толкова по-сложни са задачите, които стоят пред неговата 
образователна система. Българското училище е изправено и пред проблема да бъде 
адекватно на специфичните изисквания на деца с различни културни, религиозни, 
физически и интелектуални потребности.

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ село Девене е средищно. В него се обучават деца 
от селата Чирен, Девене и Три кладенци. 90% са се определили като роми. Голяма 
част от тях живеят при баби и дядовци, тъй като родителите са в чужбина. Това за-
труднява сериозно контрола върху децата, особено с влизането им в пубертета. Част 
от възрастните са малограмотни и не могат да им помагат в учебната дейност. Не са 
малко и тези за които образованието не е приоритет. Поради тези причини част от 
учениците са в риск от отпадане от училище.

С въвеждането на интеркултурно обучение чрез СИП „Фолклор на етносите в 
България – ромски фолклор“ се цели повишаване интереса на учениците към учили-
щето и задържането им в него. От учебната 2010 – 2011 г. са сформирани две групи 
СИП „Фолклор на етносите“ – в начален и  в прогимназиален етап. От 2011 – 2012 г. 
училището работи по Програма „Намаляване отпадането на ромски ученици от учи-
лище“ на ЦМЕДТ „Амалипе“ заедно с ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – село Малорад, 
а от учебната 2012 – 2013 г. и с ОУ „Отец Паисий“ – село Борован.

Изработена е училищната програма за намаляване отпадането на ученици от 
училище, която се актуализира в началото на всяка учебна година.

В часовете по СИП децата от ромски произход, в чиито семейства традициите 
се тачат, имат възможност да разкажат на съучениците си как семейството им от-
белязва ромските празници. Това се отразява позитивно дори на слабите ученици, 
защото могат да разкажат на другите неща, които те не знаят. Разказите се приемат 
с изключителен интерес както от децата от български произход, така и от децата от 
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ромски произход, в чиито семейства тези празници не се отбелязват. Изучават при-
казки, песни и танци.

За учениците представлява голям интерес съставянето на родословно дърво. 
За изработването му децата правят свое проучване и интервюират по възрастните 
членове на фамилията. Откриват имената на свои братовчеди, за които не знаят. От-
криват родствени връзки помежду си. В часа представят изработените родословни 
дървета и обсъждат кое е най-качествено изработено.

В групите по СИП „Фолклор на етносите“ се изучават различни аспекти от кул-
турата на ромите. Това води до себепознание и себеуважение у учениците от ромски 
произход. Българчетата с интерес се запознават с културата и обичаите на съучени-
ците си.

Една от основните дейности на групите по СИП „Фолклор на етносите“ е учас-
тието в училищни тържества.

През последните две години учениците от СИП „Фолклор на етносите“ рад-
ват своите съученици с коледно-новогодишно и пролетно тържество. На коледното 
представят българските обичаи за Бъдни вечер и ромския обичай Банго Васил. На 
пролетното – Лазаровден и ромските обичаи за Великден. Всички – и зрители, и 
участници, се включват активно в цялата подготовка на тържеството. Участниците 
репетират. Зрителите донасят от къщи битови предмети – синия, дървени лъжици, 
глинени паници, шарени черги и всичко, което могат да намерят запазено у дома. В 
деня преди представлението помагат за декориране на сцената. Майките им пригот-
вят традиционни ястия за декор. В деня на представлението сцената представлява 
идилична селска къща, на фона на която участниците представят старите обичаи на 
двата етноса. Публиката следи с любопитство цялото представление. Интерес пре-
дизвикват възстановките на обичаите и от двата етноса. На българските – защото 
част от тях са отдавна забравени, и на ромските, които част от семействата вече не 
празнуват.

С представянето на обичаи на двата етноса в общо тържество се цели провоки-
ране на интереса на учениците към фолклора. Те сами да открият приликите между 
културите на отделните етноси. Да стигнат до извода, че ценностите са общи и са 
споделени от всички живеещи в България.

Освен в училищни децата се включват активно и в общоселските тържества.
По повод 100 години от Балканската война учениците представиха кратка ли-

тературно-музикална програма на общоселското тържество, проведено пред памет-
ника на загиналите във войните в село Девене. За учениците бе чест да носят нацио-
налното знаме и да вървят начело на шествието до паметника.

Голям интерес у учениците предизвиква събирането на информация от въз-
растни хора в селата. Те откликват с желание на всяка задача, която им се постави. 
Обикалят родните си села. Разпитват възрастните хора за обичаи, традиции и ста-
ринни занаяти. Записват разказите им. През настоящата учебна година момчетата от 
групата, живеещи на територията на село Три кладенци, в свободното си от учебни 
занятия време издириха и записаха автентични ромски сурвакарски пожелания. В 
часа представиха и преведоха пожеланията на съучениците си. За Банго Васил уче-
ниците от групите по СИП поздравиха кметовете на селата Чирен, Девене и Три кла-
денци с кратка програма. Момчетата ги сурвакаха с изработени от тях автентични 



224

сурвачки, с пожеланията, които бяха издирили и записали.Отивайки в кметството, 
тържеството вече е общоселско. Сурвакарският дух е завладял цялото село, от което 
родителите са много доволни.

Зачитането на другия, на неговата личност и култура е въпрос на обучение, 
възпитание и най-вече на време. Когато връзката родител – ученик – учител се заз-
дравява, тогава резултатът е по-добър. А съвместните дейности са удоволствие – на-
пример „На гости за Банго Васил“. Сериозната предварителна подготовка от страна 
на възрастни и деца (срещи-разговори с баба за традициите, свързани с празнуването 
на Банго Васил, разучаването на песни и стихове, подготовката на облекло и сурва-
чки). За стопаните от ромската къща това е празник не само ежегоден, а и специален. 
Тази година освен, че ще празнуват, те ще и възпитават с всичко онова, което са при-
готвили и което ще разкажат. Празник не само за тях, а и за съседите. Песни, музика 
и танци – изживявания, които не се забравят. Излизайки от къщата, всеки носи вътре 
в себе си трохичка от празника за Банго Васил, независимо чий празник е той.

Учениците включени в групите по СИП, се включват активно в дейностите пред-
видени в Училищната програма за превенция на отпадането на ученици от училище.

В изпълнение на програмата през месец ноември се проведе конкурс „Песните 
на моя приятел“. В него се включиха не само ученици от СИП „Фолклор на етноси-
те“, но и от цялото училище. Изпълнени бяха както български народни песни, така и 
ромски популярни песни. Всички участници получиха аплодисменти от публиката. 
Най-голям интерес предизвика изпълнението на единствения ни солов участник – 
ученичка от пети клас. Тя изпълни песента „Ах къде е мойто либе“ акапелно. Когато 
запя, публиката в залата сякаш замря, а след изпълнението аплодисментите дълго не 
стихнаха. Победителите получиха грамоти. Идеята на този конкурс беше чрез пред-
ставянето на песни от фолклора на двата етноса учениците да открият общото и обе-
диняващото. „Моят приятел“ е съученикът, с който седя на един чин, и макар да сме 
от различни етноси, ние си приличаме. Помагаме си в училище и се чувстваме добре 
заедно, а песните които харесваме ни сближават.

Друга дейност, предизвикала интереса на учениците, бе конкурсът „Най-добър 
танцьор“, проведен през месец април. Подготовката за конкурса бе истинско предиз-
викателство за участниците. Те трябваше да изберат подходящ съпровод, да измислят 
хореография за танците си и да решат с какво сценично облекло да се представят. 
Участниците имаха консултанти в лицето на преподавателите по СИП „Фолклор на 
етносите“, а малките ученици получиха помощ и от класните си ръководители.

На конкурса присъстваха учениците от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, родители 
и кметовете на селата Три кладенци и Девене. Представиха се пет отбора с различен 
брой участници. Регламента включваше изпълнение на три танца в различен стил. В 
първи кръг отборите се представиха с български народни танци. Зрителите се насла-
диха на две изпълнения на право хоро, ръченица, „Чичово хоро“ и любимото на всички 
в училище автентично местно хоро „Рибената“. Във втори и трети кръг участниците 
представиха с разнообразни танци – танго, кючек, хип-хоп, попфолк, латино и тан-
ци, върху песни, изучавани в училище. Огромен интерес предизвикаха най-малките 
ученици – първокласниците. Тази година те не се включиха в състезателната програ-
ма, но изиграха ръченица и „Танц на патето Яки“ между кръговете на състезанието. 
Публиката ги поощри с аплодисменти. Компетентното ни жури оцени всички танци 
с добри оценки. Разнообразният музикален съпровод допринесе за приповдигнатото 
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настроение и овациите от страна на публиката. Като в едно цяло се сливаха музика 
и ритъм. Сценичните костюми бяха в унисон със съответните жанрове. Учениците и 
родителите изявиха желание конкурсът да се превърне в традиционен за училището.

Следвайки максимата „За всекиго по нещо“, по предложение на учениците от 
СИП „Фолклор на етносите“ в училищната програма за намаляване на отпадането 
на ученици от училище бе предвидено спортно състезание. То се проведе през месец 
май. Малките ученици се забавляваха с щафетни игри. За учениците от прогимнази-
ята бе предвидено лекоатлетическо състезание в различни дисциплини. Спортната 
надпревара премина при голям интерес.

Селата, от които в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, село Девене, се обучават уче-
ници, са сравнително отдалечени от град Враца. Родителите са социално слаби и рядко 
водят децата си до града. Има ученици, които никога не са напускали родното си мяс-
то. Това води до затваряне, страх и нежелание у учениците да продължат образование-
то си в града. Наша задача като учители е да преодолеем тази нагласа. Да стимулираме 
учениците да продължат образованието си в качествени училища, да преодолеят стра-
ха си от провал в условията на голямо градско училище, където конкуренцията е по-
голяма. Стремежът ни е да изнесем част от дейностите на СИП „Фолклор на етносите“ 
извън училище, за да разширим кръгозора на учениците.

Традиционно учениците посещават къща музей „Баба Илийца“ в с.Челопек. 
Организирано бе посещение на децата в РЗИ – град Враца, където представиха пред 
служителите пролетния концерт подготвен за съучениците им. Аплодисментите на 
напълно непознати хора стимулираха децата. Помогнаха им да разберат, че знаят и 
могат колкото всички други.

В последните две години ученици от групите по СИП се представят отлично и 
на организирания от ЦМЕДТ „Амалипе“ Детски ромски фестивал „Отворено сърце“. 

На 20 март 2013 г. в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ се проведе съвместно меро-
приятие на училищата от селата Девене, Малорад и Борован, които работят по Про-
грамата за намаляване отпадането на учениците от училище, на тема „Цвете от слам-
ка“. Сред гостите бяха Галина Евденова, началник на РИО – Враца и г-жа Пламенка 
Ангелова, старши експерт „Начално образование“ в РИО – Враца.

Учениците бяха разделени на четири екипа. Във всеки екип влизаха ученици 
от трите училища. Поставените задачи бяха изработване на цвете от сламка, щъркел, 
пате и пеперуди. Всеки екип се ползваше от помощта на учител консултант и ученик 
– доброволец от 6. и 7. клас. Екипите изработиха прекрасни изделия. Предложиха как 
да се превърнат в източник на доходи за семейството си.

С мероприятието се цели да се развият умения за работа в екип. Да се опознаят 
учениците от трите училища. Да обменят виждания и идеи. Тези дейности доприна-
сят за позитивно мислене у децата – как могат да направят своето селище по-красиво 
място за живеене и как съвременните ученици ще могат да станат по-добри предпри-
емачи. Чрез съвместите дейности децата се запознават със свои връстници от други 
населени места и намират нови приятели.

Една от основните причини за отпадане на ученици от училище особено при 
момичетата е ранното встъпване в брак. Поради това превенцията на ранните брако-
ве е от изключително значение. Във връзка с превенцията на ранните бракове в ОУ 
„Св. св. Кирил и Методий“, село Девене, се проведе дискусия с участието на родители 
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и ученици. Участниците изгледаха диска „Животът е прекрасен“, любезно предос-
тавен ни от ЦМЕДТ „Амалипе“. След това се проведе разговор по темата. Родители 
разказаха от собствен опит за свои грешки с ранни бракове. Изтъкнаха факта, че тий-
нейджърите не са достатъчно зрели и готови за брак и деца, че голяма част от ранните 
бракове се разпадат. Посъветваха децата си да не повтарят техните грешки и изразиха 
мнение, че образованието е от първостепенно значение за децата им.

Образователната система в известен смисъл е проекция на държавата, на ней-
ната организация, степен на развитие, на официалните възгледи на обществото за 
неговото настоящо и бъдещо развитие. Дейността на училището се ръководи от 
държавни структури, то изпълнява държавни образователни изисквания, планове 
и програми, съобразени с целите, поставени от държавата. В този смисъл пред учи-
лището стои задачата да даде на подрастващите такова образование и възпитание, 
каквото ще съответства на официалните представи за необходимо и достатъчно. 
Именно затова то изпълнява обединяваща функция – събира на едно място всички 
деца, независимо от различията между тях. Това е полезно, защото осигурява прием-
ственост между миналото, настоящето и бъдещето, създава обща база за развитие, 
дава еднакъв старт. 

Чрез дейностите на СИП „Фолклор на етносите в България – ромски фолклор“ 
се засили интересът на учениците към училището. Отпадналите са под 2 %. Пови-
ши се успеваемостта на учениците включени в групите по СИП. Децата се включват 
с по-голям интерес в олимпиади и състезания. През настоящата учебна година две 
ученички – от четвърти и седми клас се класираха за областни кръгове на олимпиади. 
Успех за нас е фактът, че трима ученици решиха да продължат образованието си след 
седми клас в елитни врачански гимназии. Това ни стимулира и за в бъдеще да продъл-
жим да работим в тази насока.

Всички тези занимания за нашето училище са традиции, които децата ще ут-
върждават в бъдеще. Надяваме се, че няма да стихне желанието, интереса и стреме-
жът у тях да изучават културата на различните етноси и да я популяризират сред 
връстниците си чрез нови форми и методи на извънкласни дейности.

Фолклор и традиция в различните етнически общности
Светлана Андреева, ОУ „Панайот Волов“, село Тодор Икономово

Работя в едно селско училище, в красивата местност, наречена Делиорман (Лу-
догорие). Селото се казва Тодор Икономово, а старото му име е Момузли. Красиво, 
китно, голямо село, населено с хора от три етноса – роми, турци и българи. Искам да 
разкажа колко прекрасни хора има там и същевременно колко са тъжни и нещастни. 
Хубаво е приказката да започне с тъжно начало и да завърши с щастлив край.

Един библейски цитат гласи: „И ще познаете истината, и истината ще ви на-
прави свободни“ (Йоан 32). Хубаво е човек да погледне истината с чисти и ясни очи 
и да работи тази реалност да заприлича на една красива приказка. Нали учителят е 
този, който отваря очите и докосва всяка брънка в човешката душа, променя човека, 
раздава се до край, за да облагороди и просвети малкия човек.
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За един малък човек искам да разкажа. Тръгнал от „нищото“, без баща, беден 
и неграмотен, но с едни искрени, чисти очи. Нашият герой се казва Хабил. Той прис-
тъпи училищния праг, за да се учи и променя света. Малкият човек изключително 
много обича училището, защото там е весело, шумно и забавно. Детето е много бедно, 
но училището го социализира и му дава образование. Целодневното обучение дава 
възможност децата да бъдат обучавани, обгрижвани и хранени. Детето участва ак-
тивно в извънкласната форма СИП „Ромски фолклор в България - ромски фолклор“. 
Не знае добре български език, но се старае да го учи, а театралните изяви и танците 
му помагат да учи езика с лекота и интерес.

А, ето така започна един празник на буквите, за да ни е весело, красиво и въл-
шебно.

Тук сред децата е и Хабил, нашият герой от тъжно-веселата приказка. Научил 
стихче и го казва срамежливо и плахо.

Календарните празници са едни от най-важните събития в специфичната кул-
тура на един етнос. Те са извор на вдъхновение, радост, споделяне на преживявания-
та с близки и роднини. Различните празници показват колко сходни са традициите и 
обичаите, как те се преплитат и доближават до изконното и вечно начало, топлота и 
любов между близките.

В село Тодор Икономово преобладават роми от миллет – това са роми, които 
приемат турски обичаи и традиции и изповядват исляма. При тези роми някои жела-
ят да са с променена идентичност и се самоопределят като турци. Ние не сме хората, 
които можем да променим идентичността, а сме оставили всеки да се определя такъв, 
какъвто желае.

Миллет са етнос със свое достойнство и традиции, които са тясно свързани с 
обичаите на българите и другите етноси, живеещи в България. Такъв е случаят със 
Сирни заговезни, денят, в който се взема прошка. Прошка се взема и на Шекер бай-
рям. С това се показва уважение към по-старите и децата се учат на милосърдие и до-
брота. Празникът е този, който обединява хората и възпитава у тях общочовешките 
ценности. Така празнуват ромите – цветни, пъстри и бляскави.

Един празник, който се празнува от всички е Нова година – изпращане на 
старото и започване на новото. Тези красиви новогодишни празници обединяват 
хората и ги правят по-добри и щастливи и показват пъстрия и многоцветен цвят 
на една нация.

Празниците, споходени от традиции ни карат да се гордеем с миналото си – 
едно дошло от години послание за здраве любов и разбирателство.

Друг празник е Василица – тачен и уважаван от ромите, но не споделян от 
миллет. За пъстрия свят на ромите говори и една шивачка от селото, която разказва 
за пищност и красота на ромските сватби в Тодор Икономово.

Много активно работят и колеги, които паралелно с образователния процес 
провеждат развлекателни театрални изяви. Учителят следва своите творчески мисии 
и създава един приказен свят от герои, дошли от приказките, в който учениците по-
казват вълшебството и силата на приказката. Ние учим децата сами да са създатели на 
своя живот, да се поучават от нравствените норми на митове, легенди, приказки. Усе-
щат магията на театъра и придобиват общочовешки ценности.Учениците виждат пол-
зата от образование, интернет и черпят от красотата на приказките, танца и песента.
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Да правиш децата щастливи е все едно да си способен да твориш чудеса, да си 
пример за невероятни постъпки. Магията на танца е в това, че пробужда най-светло-
то кътче в душата и кара да се вихрят в красиви, омайни движения и тяло и душа. А 
нашите деца играят от душа.

Един специален празник за ромите е 8 април – Международния ден на  роми-
те, отбелязван с буйни песни и танци и химна „Джелем, джелем“ (Бродих, бродих) 
С тъжна орисия, разпръснати из много страни ромите представляват едно от най-
големите етнически малцинства. Безбройни организации и фондации работят за 
интеграцията на ромите с борбата за бедност, социално изключване и защита от 
дискриминация, защото ромските общности често изпадат в зависимост и пасивно 
положение, много от тях не се образоват,а при липса на образование тези хора са 
изхвърлени от пазара на труда. 

Друг прекрасен празник е 24 май, той е не само официален празник, той е един 
апотеоз, един вик за просветление, наука и образование.

Такава е мисията на учителя – благородна, свята, будителска. Та нали с „Върви 
народе възродени“ – химна на Кирил и Методий, изпращаме първокласници на 24 
май, научили заветното „А, Б, В“, сричащи от буквара. Весел, цветен, пъстър е праз-
ника, за да удивява и радва, а нали и учителят е този, който удивява другите, за да 
създава един нов свят от човечност, доброта и любов.

Извънкласна и клубна дейност 
„Фолклор на етносите в България - ромски фолклор“

Маша Викторова, СОУ „Отец Паисий“, село Медковец, област Монтана

Съвременното образование е комплексна дейност,която има за цел не само 
придобиване на знания и компетенции, но и цялостно изграждане на учениковата 
личност.

Мултиетническата среда в която се осъществява образователния процес ,по-
ставя пред педагози и общество редица предизвикателства. Тяхното преодоляване 
налага мобилизиране на всички образователни ресурси и възможности на обще-
ството. Извънкласните дейности са ресурс, който с богатството от направления  и 
дейности създава условия за ползотворна работа и приобщаване на ученици с раз-
лични обучителни възможности към образователния процес и училищния живот. 
Извънкласната дейност е дейност, която поставя учениците в неформална среда 
и се изразява в целенасочени занимания за осъществяване на възпитателно въз-
действие в свободното от учебни занятия време, като се опира на придобитото в 
процеса на обучение.

В това определение за извънкласната дейност се съдържа всичко, което пра-
ви дейността привлекателна за учениците. Извънкласната дейност осмисля свобод-
ното време на учениците, разчупва нормите на учебния час, извежда ученика от 
класната стая, от класа. Извънкласната дейност подпомага процеса на изграждане 
личността на ученика. Участниците в група за извънкласна дейност се срещат с пре-
дизвикателства, които преодоляват сами, не за да получат по-висока оценка, а за 
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да докажат на самите себе си, че могат, да покажат на другите около себе си, че са 
способни да се справят.

Чрез извънкласната дейност в ежедневието на децата нахлуват емоциите, ро-
мантиката приключенията, очакваната радост, положителната перспектива. Извън-
класната дейност открива възможности за изява, за себедоказване, за себепоказване 
в области, останали скрити по време на учебния час.

Дейностите в клубове, групи по СИП, неформални ученически групи за изява, 
ненатрапчиво, но много успешно осъществяват връзката между знанието и практи-
ката. Чрез участието в извънкласна дейност се създават условия за ускоряване про-
цеса на социализация на учениците. В условията на мултиетническа образователна 
среда това е особено важно и носи само ползи за психоклимата в училището.

Неуспехите в учебната, естетическата, организационната дейност се компен-
сират, чрез изяви в други области и дейности в извънучебните занятия. Извън-
класните дейности стимулират развитието на съзнанието. Заниманията обогатяват 
участниците със знания от различни области, разширява се техния кръгозор, уве-
личава се диапазонът на обществените им интереси. Създава се перспектива за нов 
начин на мислене с цел изграждане на лична стратегия за успех, за сътрудничество. 
Придобиват се ценни умения за самореализация и разгръщане възможностите на 
всеки участник.

Участниците в извънкласните дейности осъществяват богати и всеобхватни 
взаимоотношения със своите връстници, с членове на обединенията, с фактори на 
социалната среда извън училище.

Друга възможност, която предлага извънкласната дейност е свързана с меж-
дувъзрастовите взаимоотношения. В разновъзрастовите отношения между малки и 
големи, участниците имат възможност да споделят, да наблюдават, и оценяват пред-
ставени нравствени модели, да споделят постижения. По-малките се чувстват част от 
живота на големите, имат възможност да наблюдават творческите търсения в групата 
и се усъвършенстват. 

В СОУ „Отец Паисий“, извънкласните дейности се развиват в няколко направ-
ления според желанията на ученици и родители.

Извънкласната дейност ,,Фолклор на етносите в България – ромски фолклор“ е 
популярна сред учениците и една голяма част от тях се включват много активно. Тази 
извънкласна дейност се развива в училище от учебната 2006 – 2007 г. Голяма част от 
характеристиките на Извънкласните дейности намират своето конкретно проявле-
ние в заниманията на групата по СИП „Фолклор на етносите“. Дейностите са разноо-
бразни. Организирането на групата е на напълно доброволен принцип и това предпо-
лага по-голяма отговорност и желание за работа в групата. Така в групата се оформя 
ядро от активни ученици, които са основната част от групата по СИП и определен 
брой ученици, които проявяват по-малка активност, но харесват идеята да са част от 
тази общност и се увличат от нейната дейност. Броят на участниците в занятията в 
определени занимания достига до 37 ученика.

Предизвикан интерес, установяване на контакти между ученици от различ-
ни възрасти – това е реалност в училището. Дейността на групата предизвика ин-
тереса на учениците от четвърти клас и те се включиха в занятията, ентусиазирано 
и отговорно.
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Именно в групата, ученици, които срещат значителни трудности в обучението 
се почувстваха способни, намериха възможност за изява, подкрепени от по-големи-
те. Работата в групата по СИП „Фолклор на етносите“ се организира на доброволен 
принцип, но от особено значение е насочването креативността на учениците. Полез-
но за работата през годината е предварителното проучване на ученическите инте-
реси и желания. Затова спомага изясняване на същността на изразите „фолклор на 
етносите“ и „ромски фолклор“. Учениците сами да изберат кои етноси ще са обект на 
изследване. Трябва да отбележа подчертания интерес на учениците към особеностите 
на етносите в Испания, Италия, Гърция – това има своето обяснение, на по-голямата 
част от учениците родителите работят в тези европейски страни. Изучавайки етноси-
те в европейските страни и Европа естествено продължение на темата е проявлението 
на ромската култура, бит и традиции в съответната страна. По този начин учениците 
опознават етническото многообразие и света на ромите в Европа.

Дейност, която активизира и ентусиазира учениците са индивидуалните зада-
чи – практически, издирвателски. При оформянето на „Музей на етносите“, тематич-
ни изложби, оформянето на кътове и местата за информация, индивидуалните зада-
чи по естествен начин оформят лидери и водачи, учениците приемат активността и 
старанието на проявилите се ученици и не оспорват техните позиции.

Много успешна практика е отбелязването на „Ден на етноса“, за който учени-
ците се подготвят и представят пред училищната общност културата и особености-
те на даден етнос и ромска общност. Желанието за изява е в основата на успешните 
инициативи. В някой от случаите подценяването на предварителната подготовка 
поднася неприятни изненади и това също има възпитателен ефект, грешката не се 
повтаря. Кратките и съдържателни изяви са също успешен елемент от работата с 
групата. Кратката изява, предполага успокоението „не е трудно“ и не се възприема 
като „учене“, учениците преодоляват страха от сценичната изява и се усъвършен-
стват. Съдържателната изява предизвиква публиката и тя очаква следващите изяви 
с интерес.

Използването на учебните помагала в работата на групите по СИП е особен мо-
мент в работата с групата. Тук е мястото да отбележа, че нашето училище притежава 
богат набор от материали за което сме изключително благодарни на Център „Амали-
пе“ за съдействието и подкрепата. Помагалата са необходими и полезни и когато не се 
използват като учебници се превръщат в интересни четива. Пример за това е изборът 
на ромска приказка за „Деня на етносите в България“. Изборът на приказка позволи 
да прочетем всички приказки  и се получи интересен следобед.

Изготвянето на информационно табло е начин за популяризиране  дейността 
на групата, представяне на материали за различни инициативи.

Оформянето на „Кът на етносите“ е друга добра практика, която представя 
многообразието на етноси и традиции. Кътът е хубаво да е оформен на достъпно 
място, да е забележим и по този начин той влияе дори само с присъствието си.

Организирането на етноизложби, на обредни изложби, изложби за различ-
ни празници са практика в работата на групата по СИП „Фолклор на етносите“. Те 
не само популяризират, но приобщават и учениците от училището към представе-
ните теми. „Музей на етносите“ – инициатива, която има място във всяко учили-
ще. Дори и представен с единични експонати, музеят поддържа жива паметта за 
миналото. В училището „музеят“ е оформен в кът в който миналото и традицията 
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присъстват по убедителен начин. Учениците проявяват активност, но за съжале-
ние имаме малко експонати.

Отбелязването на традиционни и етнопразници е добър начин за среща с 
културата и бита. По подобаващ начин се представят празниците – Никулден, Ко-
леда, Василица, Баба Марта, Цветница, Денят на ромите, Великден, Гергьовден. В 
Деня на ромите могат да се представят различни инициативи, една от тях е орга-
низиране в училище на „Магическо междучасие“. Това е весел начин да се покажат 
традиционни елементи от традициите и бита на ромите ,елементите от бита в ми-
налото. Украсеният „кът на гадателката и магията“ събра цялото училище и се по-
лучи весело и незабравимо междучасие. Срещите с извънучилищни институции и 
граждани са особено вълнуващи за учениците. Тези срещи мобилизират учениците 
и те се стремят да се представят по най-добрия начин. Провеждането на Практи-
чески уроци е част от дейностите в които учениците експериментират, опитват и с 
ръцете си творят малки, но полезни сувенири, предмети. Тези занимания са част 
от програмата по СИП и имат за цел, учениците да покажат своите умения, да при-
добият нови и да задоволят любопитството и интереса си към различни техники и 
предмети, достъпни за тях-плетене на кошници от отпадъчна хартия, изработване 
на гривни, апликации. За Деня на пролетта учениците подариха и разпродадоха 
свои експонати и се почувстваха горди с труда си.

Участието във фестивала „Отворено сърце“ е голям стимул в работата на уче-
ниците, за да се представят някои от тях извървяват трудния път на ,,моженето“, 
преодоляват трудностите и доказват на себе си, че могат. Участвайки във фестивала 
всички участници се връщат с незабравими спомени. Разказите за преживяното са 
последвани от израза: „О-о-о, на година и аз ще се запиша“. И въпреки, че от всички 
закани се превръщат в реалност само няколко, това е още един повод да смятам, че 
усиления труд, преодоляването на трудности, негативизъм, отчаяние си заслужават. 
Защото мисията на извънкласната дейност по СИП ,,Фолклор на етносите“ е мисия 
постижима и помага за израстването на учениците.

Популярна сред учениците в СОУ „Отец Паисий“ е и извънкласната дейност 
клуб „eTwinning“. eTwinning е общност на училищата в Европа. Тя предлага плат-
форма за педагози (учители, главни учители, библиотекари и др.), които работят в 
училище в една от европейските страни и са се включили, за да общуват, да си съ-
трудничат, да развиват общи проекти, да разширяват кръгозора и възможностите на 
своите ученици. В тази дейност се включват активно ученици, които са в групата по 
СИП „Фолклор на етносите“ и се оказва, че за тях в определени занимания, дейността 
е много привлекателна. Участниците в клуба са много горди със себе си от положения 
труд и спечеления Европейски знак за качество за работата по проект, които попу-
ляризира идеята за опазване на горите и разумното използване на харти. Клубът и 
СИП „Фолклор на етносите“ са извънкласни дейности, които имат своето утвърдено 
място в живота на ученици и учители в СОУ „Отец Паисий“ и спомагат за промяна в 
нагласите сред учениците  и  техните родители, за да се превърне училището не само 
в територия, но и да стане част от ценностната система на общност и общество.

Извънкласната и извънучилищната дейност има важно значение за пълноцен-
ното развитие на учениците. Ангажирането по естествен начин на въображението, 
способностите и интересите на децата несъмнено ще съдейства за тяхното физиче-
ско, интелектуално и личностно развитие и ще ги превърне пълноценни граждани.
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СИП „Фолклор на етносите в България – ромски фолклор“ и добри 
практики за намаляване на отпадането на ромските деца от училище

Стефан Борисов, ОУ „Христо Ботев“, село Кирчево

След оптимизацията на училищната мрежа на територията на община Угърчин 
функционират 3 училища: СОУ „Кирил и Методий“, град Угърчин – средищно учили-
ще, ОУ „Христо Ботев“, село Кирчево, и ОУ „Св. Паисий Хилендарски“, село Лесидрен 
– средищно училище. 

В нашето училище в село Кирчево се обучават 122 ученици, като 80% от тях са 
от ромски произход. Повечето от тях са с нисък социален статус. Липсва мотивация 
за редовно посещаване на учебните занятия и стремеж за подобряване на усвоява-
нето на учебния материал по предмети. За голяма част от тях се грижат не техните 
родители, а роднини. От друга страна, детето, което не посещава училище, е ценно и 
като трудов ресурс и често подпомага формирането на семейния бюджет или участва 
в домакинската работа. Основната им заетост е свързана със събирането на билки, 
гъби или работа на полето. Не е малък и делът на тези деца, които помагат на свое-
то семейство чрез грижа за някои от своите братя, сестри, по-възрастен човек или в 
домашното стопанство. Децата и техните родители не смятат училището и доброто 
обучение за своя лична кауза. Голяма част от тях имат съществени затруднения при 
усвояване на учебния материал, слаб интерес към учебния процес и произтичащото 
от него нежелание да се посещава училище, наличие на конфликтни отношения със 
съученици или с учители.

По-голямата част от учениците са от социално слаби семейства, нямат собст-
вени компютри, нито интернет и училището е единственото място за пълноценно 
използване на свободното време. Монотонното ежедневие „дом – училище – улица“ 
ги прави апатични и неангажирани с училищни и обществени мероприятия. Затова 
научавайки за СИП „Фолклор на етносите в България – ромски фолклор“, ние ре-
шихме да го въведем в училище.

СИП „Фолклор на етносите в България – ромски фолклор“ започва своята дей-
ност в ОУ „Христо Ботев“, село Кирчево, през 2005 г. Появата му бе обусловена от ня-
колко причини:

– Първата е големият процент непривлечени или отпаднали от училищната 
система ромски деца, което водеше до голяма неграмотност сред ромите; училището 
все още беше официална и чужда институция в очите на ромите. Те не можеха да 
видят в него нищо свое. Въвеждането на ромски фолклор в учебната програма има-
ше шанса да промени това, като покаже на ромите (на децата, но също и на техните 
родители), че училището е наистина място за всички.

– Втората причина е преодоляването на формираните предразсъдъци спрямо 
ромите, дължащо се предимно на тяхното непознаване, че са мръсни и неграмотни, 
че са крадци и престъпници.

– Третата причина е слабото застъпване на мултикултурни елементи и разчуп-
ване на сивото ежедневие на децата в училище.
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Въвеждането на СИП имаше за цел да запълни съществуващата празнина от 
информация за малцинствата. А също така да се създаде ефикасен модел за възпи-
таване на етническа толерантност, гордост и приятелство, както и за привличане и 
задържане на децата в училище.

При сформиране на групата в началото децата се държаха малко резервирано, 
плахо, притесняваха се да разказват за традициите и обичаите си, но с течение на 
времето, запознавайки се с част от учебния материал разбраха, че ще бъде много ин-
тересно и започнаха с удоволствие да посещават следобедните часове.

Провеждането на часовете по СИП „Фолклор на етносите в България – ромски 
фолклор“ беше добре подсигурено в методическо отношение – имаше както учебни 
помагала за всички ученици от групата, така и книга за учителя и наръчник „Ин-
терактивни техники в обучението по ромски фолклор“, а по-късно бяха издадени и 
дискове с ромска музика, които спомогнаха за по-лесното усвояване на песните.

Положителното в тези часове е пълната свобода на учителя при организира-
нето на учебния процес, както и нетрадиционната организация на учебния процес 
– ученикът се извежда от традиционната форма на обучение. Той се превръща в ак-
тивен участник, който дава знания и споделя емоции и преживявания.

Успешни практики и постигнати резултати:
– През тези 8 години, в които се изучаваше СИП „Фолклор на етносите в Бъл-

гария – ромски фолклор“, аз като учител и учениците, ангажирани в него, показахме 
доста успешни практики и резултати. Ето някои от тях:

– Нетрадиционна организация на класната стая – тя предразполага ученика да 
се почувства по-различно, като у дома си. По стените слагахме техни рисунки, пред-
мети, донесени от къщи. Широко разпространена практика при нас беше чиновете 
да се подреждат в кръг и аз седях редом с тях. По този начин още в самото начало се 
опитах да скъся дистанцията учител – ученик и да ги предразположа за работа.

– Използване на интерактивни техники – учене чрез забавление, провеждане на 
тържества, посещение на празници в махалата, събиране на „суров материал“ – те ста-
наха постоянен спътник на дейността на групите по ромски фолклор. Превърнаха се 
в своеобразен мост между училището и родителите, училището и местната общност, 
а също така и в един от най-сериозните стимули за активност сред самите ученици;

– Включване на родителите в учебния процес, овластяване и ангажирането им 
с развитието на училището и на техните деца. То се оказа една от практиките с най-го-
лямо значение за успеха на тези часове. Един от главните проблеми пред образовани-
ето на ромските деца е недостатъчната ангажираност на родителите. Първоначално и 
те се отнесоха като децата си скептично към изучаването на ромски фолклор, защото 
десетилетия наред са били възпитавани, че ромската култура може да се практикува 
в домашна среда, но не и на публично място, не и в училище; Особено популярни 
станаха различните форми на участие на родители в часовете – родители разказват 
приказки, изпълняват песни, свирят.

– Благодарение на включването на децата в СИП, се повиши техният интерес и ак-
тивност. Ромските деца показаха, че в интелектуално отношение, както и от гледна точка 
на старание и усърдие в учебния процес, не отстъпват на останалите си съученици.

– Друг положителен резултат е допълване на учебния процес с дейности „извън 
класната стая“. Това са концерти и тържества – по повод Василица, Ромската нова 
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година, 8 април – Международен ден на ромите, Великден, Гергьовден, 24 май и др. 
Част от тези извънкласни дейности се превърнаха в централни събития не само в 
училището, а и в селото.

През учебната 2011 – 2012 г. училището ни кандидатства и участва по проект 
на ЦМЕДТ „Амалипе“ за намаляване на отпадането на ромските ученици от учи-
лище, финансиран от Фондация „Америка за България“. Бяхме избрани за базово 
училище, а пилотно ни беше СОУ „Бачо Киро“, град Летница. Този проект целеше 
да доразшири дейностите, реализирани в рамките на програмата по СИП „Фолк-
лор на етносите“ и беше насочен към превенция на отпадането на ромските деца 
от училище. Проектните дейности бяха насочени към разрешаване на проблема с 
големия брой безпричинни отсъствия, ниския успех на учениците. Една от задачите 
на този проект беше родителите на децата от различните етнически общности да 
бъдат приучени да работят в екип за благото на децата си в училище – да участват 
активно в решаването на проблемите им, както и да споделят щастливите им мо-
менти в училище и извън него.

Децата се научиха да управляват своите желания и идеи. Сформираният уче-
нически парламент им осигури по-голям комфорт при вземането на важни решения 
в училищния живот.

Благодарение на малките грантове по проекта за „Намаляване на отпадането 
на ромските ученици от училище“, двете училища осъществихме съвместни дейнос-
ти, имахме обменни визити.

Ето и някои от дейностите, които осъществихме с учениците от СИП:
– Новогодишна трапеза за всички етноси – учениците от ОУ „Христо Бо-

тев“, село Кирчево посетиха СОУ „Бачо Киро“, град Летница, в края на месец де-
кември. Домакините се погрижиха за организацията на новогодишната трапеза. 
Децата от двете училища събраха рецепти на ястия от различни етноси за празни-
ка, като част от тези ястия бяха приготвени от учениците от 10. – 12. клас, които 
са със специалност „готвач“. Всички ученици имаха възможността да наблюдават 
зимните празници при различните етноси, представени от децата от град Летница. 
Кратка програма беше изнесена от гостите от село Кирчево. След приключване на 
тържеството всички присъстващи опитахме от вкусните ястия на различните етно-
си, приготвени от учениците, с помощта на техните родители. Част от рецептите 
заедно със снимки на ястията бяха отпечатани на книжки, които популяризираха 
събитието.

– 8 април – Международен ден на ромите – учениците от град Летница вър-
наха визитата на приятелите си от село Кирчево през месец април и то не случайно, 
а за деня на ромите – 8 април. Празника уважиха представители от Комисията за 
защита от дискриминация; регионалният координатор; представители на РИО – Ло-
веч; общински съветници и кметове. На съвместната изява децата от село Кирчево 
изнесоха великолепен концерт, представиха драматизация на приказката „Младият 
ром и грозната чорбаджийска дъщеря“, играта „Надхвърляне“, а гостите представиха 
пролетния обичай Лазаруване. Заедно ученици и учители на тази съвместна изява по-
ставиха началото и на клуб за български народни танци. Малкият празник, завършил 
с всеобщо веселие и танци от двата етноса, разтвори сърцата на малките участници за 
красивото, за доброто и истинското.
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Взаимните визити между децата от двете училища разшириха възможностите 
за повече контакти с деца на тяхната възраст; обогатяване на познавателния и прак-
тическия опит на децата и учителите; придобиване на знания за културата, празни-
ците и обичаите на различните етноси; стимулиране на творческите изяви.

– Сурвакане – всяка година с групата по СИП „Фолклор на етносите“ подгот-
вяхме песни и пожелания за Новата година. Момчетата сами си правеха сурвачките 
от дрян, както е и българската традиция. Украсени бяха с пуканки, чушки, сушени 
плодове, бонбони. На 14 януари обиколихме част от селото, отидохме в Общината. 
Сурвакахме кмета, администрацията, общинските съветници. Благодарните хора ги 
даряваха с плодове, лакомства и пари.

– Открит урок – тази учебна година бе проведен открит урок пред директори 
от Северна и Централна България и началника на РИО – Ловеч на тема „Пролетни 
празници и обичаи от фолклорния празничен календар като част от традиционната 
култура на етноса“. Учениците чрез игри, песни и знания показаха, че добре познават 
традиционните практики на празничния календар. Основна цел на урока бе ученици-
те да достигнат до извода, че над всичко стоят отношенията между хората; трайната 
връзка между членовете на семейството и рода; доверието между етносите и един-
ството между практическия и духовен смисъл на празника.

– Конкурс „Букет“ – Проведеният в област Ловеч национален конкурс „Букет“ 
(България в усмивките и в културата на етносите и на толерантността), събра на едно 
място стотици талантливи деца от различни области на изкуството и им представи 
възможността да се докоснат и до вълшебния свят на ромите. Учениците показаха 
своите изпълнения и способности, като едновременно с това се и забавляваха. Те бяха 
разделени в категориите музикално и сценично изкуство, танцово, изобразително, 
приложно и кулинарно изкуство.

Нашата група представи драматизация на приказката „Младият ром и грозната 
чорбаджийска дъщеря“, която грабна ІІ място в категорията „Сценично изкуство“. 
Вокалната ни група „Ромалина“ представи две ромски песни. И участниците, и пуб-
ликата се забавляваха заедно с богатството на нашия фолклор.

– Проект „УСПЕХ“ – През 2011 г. училище „Христо Ботев“, село Кирчево 
кандидатства по проект „УСПЕХ“ (Училище за себеутвърждаване и подготовка за 
европейските хоризонти) и още същата година се включи в него чрез създаване на 
10 извънкласни форми на обучение, които бяха представени чрез клуб, ателие, сту-
дио, секция. Различните групи съдържаха от 8 до 14 ученици, както от началния, 
така и от прогимназиалния етап на обучение. Децата от 1. до 4. клас посещаваха 
различните извънкласни форми на обучение в съботни или неделни дни, заради це-
лодневното обучение, а тези от 5. до 7. клас – през следобедите на различните учеб-
ни дни. Проектът е в рамките на 3 учебни години, като през 2012 – 2013 г. успешно 
реализирахме втората. Някои от дейностите се явиха като естествено продълже-
ние на учебно-възпитателния процес. Учениците не само доразвиват съответните 
си способности, а преоткриват творческите си възможности. Проектът е изключи-
телно успешен, както по отношение на организиране на свободното време на уче-
ниците, така и по отношение на застрашените от отпадане такива. Изключително 
ползотворна е и връзката родител – учител в рамките на проекта. Родителите са 
заинтересовани от различните дейности в него, дори участваха понякога непряко, 
помагайки на децата си.



236

Срещи на учителските колективи – по отношение на планираните срещи на 
колективите от ОУ „Христо Ботев“ и СОУ „Бачо Киро“ може да се каже, че провеж-
дането им беше изключително ползотворно. Обменихме полезни практики за пови-
шаване ефективността на обучението чрез различни извънкласни форми на работа, 
по отношение на редовната посещаемост на учениците, както и на тези, които са за-
страшени от отпадане. 

Участвайки активно в тези дейности и в часовете по СИП „Фолклор на етноси-
те в България – ромски фолклор“, учениците макар бавно и трудно, промениха отно-
шението си към учебния процес и засилиха мотивацията си за учене.

Една от причините за нарасналия процент на успеваемост сред подрастващите 
е, че те доброволно посещаваха часовете, участваха с ентусиазъм и желание в извън-
класни инициативи.

Показателен е фактът, че нито един ученик от групата не е отпаднал от училище 
поради слаб успех или натрупани през годината отсъствия. Очевидно е, че процентът 
на успеваемост сравнително се е повишил, което идва от засиленото желание за посе-
щаване на училище, от повишения интерес към учебен труд и от приятната атмосфе-
ра на взаимно уважение и разбирателство.

Надяваме се, че въпреки приключването на проекта за намаляване на отпада-
нето на ромските ученици от училище, колегиалните връзки и взаимоотношения на 
колективите от двете училища не само ще се запазят, но и ще продължат занапред.
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ИНДИВИДУАЛЕН ПОДХОД В РАБОТАТА С 
УЧЕНИЦИТЕ И ДЕЙНОСТИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ 

НА УЧЕНИЧЕСКАТА АКТИВНОСТ

Различни, но заедно, или как да научим децата да обичат училището
Мариана Пенчева, ОУ „Васил Априлов“, село Гостилица

Детето отива при изкуството, както стомната отива при извора.
Пикасо

Вече трета поредна година работя с тaкa наречените трудни деца, деца, които 
са в неравностойно социално положение, представители на малцинствените групи, с 
един родител.

Съществуващите проблеми при тях са свързани с поведение, придружено с 
агресивни прояви, трудности в общуването, ниско самочувствие, проблеми с адап-
тацията, ниски резултати в училище, конфликти в отношенията им с учители и съу-
ченици. 

Много голям процент от тях са от многодетни семейства, в които родителите не 
могат пълноценно да се грижат за тях и да им дадат нужното внимание и обич. Почти 
всички са от ромския етнос и бедността за тях е общ проблем. Но всъщност всички те 
са способни, талантливи, знаещи и можещи и просто ни трябва възможност и шанс.

Всички днес в България и по света говорят за нуждата от ефективни интегра-
ционни процеси, но за да има такива и за да се случат, е необходимо интеграцията да 
започва в детска възраст. Само тогава децата от малцинствата ще бъдат по-грамотни 
от родителите си, ще бъдат по-знаещи и по-способни. Ще осъзнаят важността от уче-
нето за по-нататъшната си реализация в живота и ще отгледат своите деца по-добре, 
което погледнато отстрани, ако се превърне в един трайно заложен модел, ще постиг-
не резултати. 

За времето, през което съм учител открих, че единствения сигурен начин, по 
който можеш да научиш някого на нещо, е чрез личния си пример и чрез цялата лю-
бов, на която си способен. Когато обичаме на първо място себе си, професията си, 
това, което правим и своите ученици, тогава нещата придобиват съвсем друг смисъл 
и всички заедно сме готови на чудеса от храброст един за друг. Важното е да се про-
вокира чувство на съпричастност към една обща кауза, в която всеки един е важен и 
значим и той самият осъзнава това. 

Да започнем оттам как мина учебната година в ОУ „Васил Априлов“, село Гос-
тилица и какво успяхме да постигнем. Аз бях ръководител на три клуба – за танци, 
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театър и приложни изкуства. Работихме ентусиазирани, с желание, с необходимата 
мотивация, мнението на учениците винаги бе от значение, идеите им се приемаха и 
реализираха с общите ни усилия. 

Клубът „Изрази себе си чрез танц“ е създаден през 2011 г. като в него са включени 
деца на възраст от 6 до 16 години, като по-голяма част от тях са от малцинствата, в не-
равностойно социално положение. Програмата на клуба включва придобиване на ба-
зови умения от различни стилове. По този начин учениците обогатяват представите си 
за културата, обичаите и традициите на различните народи, а и на българската нация. 

Освен заучаване на умения, курсът включва и знания за танците, за техния 
произход, история и предназначение. Целта е учениците да имат възможност учейки 
да се забавляват, да придобият полезни знания и да бъдат доволни от наученото, да 
повишат своето самочувствие, да превърнат танците в свое хоби.

През последната учебна година обиколихме света и осъзнахме, че танцът наис-
тина има силата да пренася танцуващия в други светове. Конкретно през годината се 
занимавахме с арабски ритми, които са доста близки до децата, но стигнахме до изво-
да, че танцът е много по-красив, когато има послание, когато разказва история. Изу-
чихме част от индийската култура, работихме доста с ръцете, които са изключително 
важни за нея. Създадохме китайски танц, с който две красиви гейши ни пренесоха в 
тази древна страна.

Пътувахме и на запад, където най-много ни впечатлиха латино културата и ис-
панските танци, направихме хореографии на пасо добле, салса, танго, ламбада. 

Обърнахме заслужено внимание и на класическите бални танци – валс, танго, 
фокстрот. Децата откриха, че по-трудно се усвоява танцуването по двойки от това в 
група, тъй като пасването на ритмиката в двойката е по-сложно.

Децата с удоволствие учиха български народни танци, като вече се правят и 
цели хореографии на танци, а не просто отделни хора и движения.

Хип-хоп танците също представляват голям интерес за учениците и някои от 
тях са доста добри в брейка, рапа и робопластиката. През тази учебна година в часо-
вете ни гостува един самоук, но наистина добър танцьор по брейк, който показа на 
децата интересни движения и техники, които те усвоиха бързо и приложиха на прак-
тика. Оказа се, че мотивацията наистина е голяма, когато имаш един положителен 
пример пред себе си и видиш, че и ти можеш, стига да опиташ. 

Модерните танци и хореографии са любими на учениците, тъй като те са всичко 
онова, което виждат по телевизията, клиповете, в интернет пространството. Именно 
затова те са най-мотивирани да ги усвоят и репетират извън времето, предвидено за 
репетиции в клуба, което си проличава при танцовите им изяви.

Циганските руски романси носят настроение. Техният ритъм те кара да литнеш 
някъде там, горе, да пееш и играеш. Романсите са израз на свободната душа на тан-
цьора, за която прегради няма. Танцът е артистичен израз на дълбоки емоционални 
чувства, привързване, възхищение, ентусиазъм и именно затова е най-близък до ду-
шевността на децата. 

Уроците по танци помагат за развиване на социалните и комуникативни уме-
ния, за развиване на чувството за работа в екип и на чувството на доверие и сътруд-
ничество. Танците могат да насърчат танцуващите за постигане на емоционална 
връзка и помагане за намаляването на тревожността при среща с нови, непознати 
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хора и посещаване на места, невиждани досега. Танците намаляват страха от изява 
пред публика. Правят ни по-самоуверени, подобряват самочувствието и способ-
ността ни за изразяване.

Изследванията в областта свидетелстват, че съществува правопропорционална 
връзка между танците и изкуството, от една страна, и постиженията в образователната 
сфера, от друга. Уменията, които придобиваме, движенията и техниките, които изуча-
ваме по време на танци – като дисциплинираност, мотивация, работа като част от екип 
или заедно с партньор, синхронът, помагат за подобряване на резултатите в училище. 

Танците дават възможност за развитието на комуникацията, доверието и съ-
трудничеството. Те помагат за самоусъвършенстване, за развиване на творческото 
мислене и любовта към изкуството, както и на въображението. 

Танците изкарват наяве артистичните заложби на учениците и те се учат на 
увереност в самите себе си, дисциплина и със самочувствие представят наученото 
пред публика, а и са един добър начин за осъществяване на физическа активност и 
забавления по едно и също време. 

За първа година в училище имаше клуб по приложни изкуства и като ръково-
дител имах право да определя каква да бъде неговата учебна програма. Поставих си 
някои цели, които превърнах в резултати. Първоначално учениците имаха желание 
да рисуват реалистични картини, но това беше трудно, тъй като сами те не бяха по-
стигали високи резултати в тази своя дейност досега. С времето не само рисунките, но 
и предметите, които изработвахме, ставаха все по-добри. 

Трудът и възпитаването в работа, възпитаването на усета към красивото беше 
от значение в случая, а освен това децата откриха неподозирани приложения на ма-
териалите, с които работихме, което предизвика доста комични ситуации. Всяка една 
работа, особено когато е добре свършена, носи удовлетворение – това научиха децата. 

Резултатите ни са: по-добро творческо мислене и креативност у децата; разви-
ване на уменията за работа в екип; научаване на нови техники в приложните изку-
ства; по-голяма сръчност у участниците в групата; провокиране на интерес спрямо 
изкуството и неговите прояви; възпитаване на чувство за себестойност и оценяване 
на собствените възможности; създаване на приятелска и творческа атмосфера и по-
зитивно мислене. А и като към всичко това прибавим посещението на изложбени 
зали в Трявна и Велико Търново, работата придобива завършен вид. 

Всички предмети, рисунки, картини, картички се превърнаха в една красива 
арт изложба „Станахме ли сръчни“, която все още радва посетителите на НЧ „Христо 
Ботев – 1894“ и е доказателство за това, че децата не са само палави, непослушни и 
имат деструктивни пориви, напротив – те умеят и да съзидават. Част от учениците 
доказаха своите умения в изобразителното изкуство в седмицата на детската книга, 
когато участваха в конкурс за компютърна рисунка на любим приказен герой, орга-
низиран от читалището, те се включиха и в маратон по четене.

Стигаме и до работата на театрално студио „Мелпомена“, която беше най-труд-
на. За да можем да създадем един добър актьор, на първо място, трябва да имаме пъл-
ноценна личност, която притежава определени качества. Човек, който да има силна 
воля, мотивация за работа, изявен характер, с определен темперамент, артистични 
заложби и желание за развитие. За да бъдеш такава личност се тръгва от самопозна-
нието и отговорът на въпроса „Кой съм аз?“, а също и „Накъде отивам?“.
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Понякога маските, които слагаме на сцената и ролите, които играем, не ни при-
криват, а напротив – показват ни, разголват ни пред другите. Съществува известен 
парадокс в театралното изкуство, продиктуван именно от този факт. И се оказва, че 
няма как да се скриеш от публиката и от зрителя, а трябва да му се покажеш и да бъ-
деш възможно най-искрен с нея, да й покажеш добрите си страни, но и да не криеш 
лошите, а да се възползваш от тях, превръщайки ги в ефект и лична особеност. 

Децата научиха, че добрият актьор се нуждае от добра памет, възможност да 
се концентрира, внимание, за да запомни нужното, способност да изразява себе си и 
най-вече умението да гледа през хорските очи. Всички тези така необходими елемен-
ти от знанието за добрия актьор всъщност служат и в живота. 

Театърът помага на децата да бъдат по-уверени в себе си, да опознаят по-добре 
собствената си личност, да търсят и да се срещат с разнообразните лица на света, да 
учат, да бъдат любопитни и най-вече да разберат колко много могат. 

Любимото занимание на моите ученици в часовете по театър беше свързано с 
кукловодството – на пръв поглед едно трудно занимание, но когато те слагаха кук-
лите на ръцете си, забравяха за себе си и се превъплъщаваха с такава артистичност 
в различни роли, че за всички нас беше удоволствие и голямо забавление. През тази 
учебна година успяхме да изработим и няколко кукли на конци от рециклирани ма-
териали, които включихме в последната си сценична изява. 

Всичко казано дотук има за цел да разясни наученото от нас, а как беше прило-
жено то, ще споделим сега.

През тази учебна година не остана време децата да скучаят, те се забавля-
ваха много. Направихме две изложби: „Станахме ли сръчни?“ и „Етносите и ние“. 
Във втората сами създадохме носии на трите основни етноса в България, събрах-
ме материали за тях, изложихме музиката и текста на едни от най-популярни-
те им песни. Направихме си кът с рисунки и снимки, които разказват за нашия 
училищен живот. Когато децата видяха резултата от общия ни труд, всички бяха 
щастливи и доволни. 

Участието ни в Десетия детски ромски фестивал „Отворено сърце“ също беше 
едно голямо приключение, в което намерихме много нови приятели. С учениците 
участвахме и на Карнавала на хумора и сатирата в град Габрово, където бяхме една 
щастлива, танцуваща, подвижна лудница и не останахме незабелязани. 

В последната седмица на учебната година дойде време и да покажем какво сме 
научили на сцена. Това се случи в концерта спектакъл „Различни, но заедно“, който 
се състоеше от три части. Първата беше посветена на народното творчество – бъл-
гарско и ромско и децата изиграха няколко приказки, както и научените народни 
танци. Втората част беше една своеобразна разходка с танци от целия свят – ки-
тайски, индийски, арабски, испански, хавайски, български, модерни. И последната 
част бе отредена на нещо много важно, а именно на авторската пиеса „Цигани“. 
Неслучайно съм избрала точно това име за нея, защото „цигани“ не е обидна дума, 
а напротив. 

Когато започнах работа с деца от такъв произход, осъзнато започнах да изу-
чавам и техния манталитет, нрави, обичаи и език. Научих, че всички цигани носят 
свободни души, добри сърца и умеят да се радват на живота и да се веселят безспир, 
а когато плачат, влагат цялата си душа. 
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Желанието ми с поставянето на тази пиеса бе хората да погледнат от един по-
друг ъгъл на всички роми, да ги пусна за малко в бита им, в ежедневието им, защото 
всичко непознато изглежда далечно, но когато го видим и усетим, то става близко. 

Сюжетът на пиесата разказва за женитбата на Женда, едно красиво момиче от бо-
гат род и за избора, който правят близките му – да го дадат за пари или по любов. И в 
крайна сметка се оказва, че можем да запазим традициите, без да нарушаваме човешката 
воля и че не е нужно да избързваме в нищо, защото всяко нещо се случва с времето си. 

С голяма доза хумор и мъничко тъга, пиесата и изобщо концертът спектакъл 
пожънаха успех и това се разбра по аплодисментите на публиката, която не искаше да 
си тръгва в края на концерта, а остана да чака за още. 

В рамките на няколко листа не може да се предаде какво точно направихме с 
децата през годината и какъв добър отбор бяхме. В някои моменти точното определе-
ние за нас беше семейство. Често заниманията излизаха извън рамките на учебните 
часове и свършваха едва преди сън, а на сутринта продължавахме с нови сили. Поня-
кога заслужено се карахме, но винаги си прощавахме и оставаха уроците и наученото, 
както и обичта и разбирателството помежду ни. Учебната година завърши със сълзи, 
защото децата не искат ваканция, а училище – странно и много приятно усещане.   

Защо различни, но заедно? – защото всички ние се раждаме на място и в семей-
ство, което не сме избрали сами, живеем, както ни е отредено и сме различни. 

В началото на моята работа децата често казваха „Ние сме роми, ние не можем“, 
а аз отвръщах, че хората не се делят на роми, които не могат и на българи, които мо-
гат. Хората се делят на добри и лоши, и само от нас зависи дали ще можем, дали ще 
бъдем, дали ще се развиваме. 

Понякога съм чувала и че не всеки иска да е роден циганин, но заедно с децата, 
стигнахме до извода, че не е важно къде си роден и какъв си по произход, а как живе-
еш и дали водиш достоен начин на живот. 

Вярно различни сме, един с един еднакъв няма, не си приличаме по нищо, ос-
вен може би по усмивката, но също така е вярно и че сме заедно, а в случая няма нищо 
по-важно от това. 

Ученическият парламент – дейност за ограничаване отпадането 
на ромските деца от училище и средство за борба 

с агресията между учениците
Стефана Минева, ОУ „Д-р Петър Берон“, село Шейново, област Стара Загора 

Разглеждайки сайтовете на различните училища, имаме възможност да се на-
сладим на най-разнообразни и интересни дейности на учениците. Едновременно с 
това често чуваме новини, които ни ужасяват. Те се случват в различни училища, по 
различно време, по различен начин, участниците в тях са различни, но всички се обе-
диняват под едно име – агресия.

Последните изследвания показват, че насилието между децата е сериозен про-
блем, който не може да се реши от само себе си. Едно от най-честите места, където се 
проявява и съответно понася агресия, това е училището.
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Традиционно свързваме агресивното поведение с физическа саморазправа, но 
по-точното определение би могло да бъде: „Агресивно поведение е всяко поведение, 
чрез което се наранява друго живо същество, друг човек дори себе си, или което е 
насочено към повреждане или унищожаване на вещи и предмети“.1

Агресивното поведение може да бъде следствие от различни причини: 
– биологични, неспособност за овладяване на собствените агресивни импул-

си, неспособност за справяне с изискванията на другите, заучен модел на поведение, 
реакция на негативни или травмиращи събития в живота – това е една от най-често 
срещаните причини, най-трудните за преодоляване, и за нас – работещите на село с 
деца от различен етнически произход, най-важната. Когато едно дете участва или ста-
не свидетел на ситуация, която е крайно негативна, и която то е безпомощно да про-
мени или разреши, много вероятно е неговата реакция да бъде агресивно поведение. 
Децата на село в трудното ежедневие на родителите си виждат какво ли не.

Много често дете, подложено на тормоз или упражняващо тормоз върху други-
те, отпада от училище, защото в това намира решение на проблема.

Трябва да обърнем внимание и на още една важна закономерност: децата, кои-
то са агресивни в детството си и не получат необходимата им помощ, в зряла възраст 
вероятността да се превърнат в престъпници е много голяма.

За агресията се говори много. Учените от различните области работят активно 
в посока изясняване на причините и търсене на изход. Ние, учителите, също сме съп-
ричастни в общите усилия за решаване на проблема.

Основната дейност на учениците в училище се свежда до усвояване на учебно-
то съдържание или участие в различни извънкласни форми, които допълват или раз-
нообразяват ученическото ежедневие. Много често ни се случва да чуваме коментари 
на ученици, че учебното съдържание не е актуално, дори остаряло. Ние, учителите, 
често заставаме зад тезата, че учебното съдържание не е достъпно за голяма част от 
учениците – написано е на много висок научен стил, представя се голям обем инфор-
мация в една урочна единица.

Разглеждайки изброените по-горе проблеми и обстоятелства стигаме до изво-
да, че при всеки случай на отпаднало дете от училище се крие една от горепосочените 
причини – агресия, недостъпно или неактуално учебно съдържание, липса на инте-
ресни дейности и занимания в училище.

Формулираният по-горе проблем с отпадането на деца от училище може да 
бъде намален, ако не окончателно решен, чрез няколко дейности:

1. Дейности по различни проекти
Възможностите, които предлагат дейностите по различните проекти, заслужа-

ват внимание, но мнението на много колеги е, че след като се извършват по предва-
рително зададен план, те затварят ученика в своята рамка. Съвременното поколение 
ученици не търпи рамкиране на живота, още по-малко рамкиране на училищния жи-
вот. И ние педагозите не само трябва да знаем това, трябва да работим в посока за 
намиране на решение и управление на този процес.

1  Кръстев, К. Агресията в училище (реферат)., 2010. < http://download.pomagalo.com/568542/
agresiyata+v+uchilishte/>.
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Опитните педагози знаят много добре как да овладеят и насочат в правилната 
посока енергийния заряд на децата, а именно чрез управление на ученическото само-
управление.

2. Изучаване на минал опит
Преди около четиристотин години чешкият просветител и педагог Ян Комен-

ски написва един трактат, озаглавен ,,Закони на добре организираното училище“, в 
който обосновава необходимостта от организиране и самоорганизиране на учениче-
ската общност и начините, по които да става това. Организирането на самоуправля-
ващи се ученически структури и насърчаването им чрез ,,малко на брой, но веднъж 
дадени правила“ е най-същностният признак на добре управляваното училище. 

 Ян Коменски пръв описва педагогическите принципи и цели на ученическото 
самоуправление, но и обвързва организирането и функционирането му с ефектив-
ността на училищното управление. 

Най-завършени, осъвременени и апробирани хуманистичните идеи на Комен-
ски за ученическо самоуправление намират израз в дейността на педагозите реформа-
тори, работили през 20-те и 30-те години на миналия век в Англия, Германия, Фран-
ция, Италия. В по-общ смисъл реформаторската педагогика се насочва към модерни-
зация на училището чрез неговото демократично преустройство. Ключовият момент 
в този процес е еманципирането на ученическата общност, въздигането й като един 
от неговите субекти, припознаването й като партньор в училищното управление.

3. Съвременен поглед към проблема
„Децата трябва да бъдат овластени при решаване на въпроси, които ги каса-

ят, а гласът им да бъде чуван чрез изграждането на детски съвети в училищата, в 
общините, в областите. Така децата ще развиват граждански умения и ще излъчват 
своите лидери, а местната власт ще може да взима адекватни решения за живота на 
децата“2.

До този извод стигнаха участниците в организираната от Държавната агенция 
за закрила на детето конференция „Децата в подкрепа на институциите“, която се 
проведе на 9 май 2012 г. в София. Във форума взеха участие заместник-министърът 
на образованието, младежта и науката Милена Дамянова, омбудсманът на Република 
България Константин Пенчев, представителят на УНИЦЕФ за България Таня Радо-
чай, кметът на София Йорданка Фандъкова, председателят на Националното сдруже-
ние на общините в Република България Тодор Попов, областни управители, кметове 
на общини, началници на регионалните инспекторати по образование, неправител-
ствени организации и представители на Съвета на децата към Държавната агенция 
за закрила на детето. 

Конференцията „Децата в подкрепа на институциите“ беше организирана със 
съдействието на УНИЦЕФ България и Министерството на образованието, младежта 
и науката.

Целта на инициативата е чрез приобщаване, възпитание и образование на де-
цата от най-ранна възраст и включването им в дейности, които подпомагат тяхната 
активност в полза на обществото, да бъде утвърдено правото им свободно да изразя-
ват своето мнение.

2 Заседание на Държавна агенция за закрила на детето от 9 май 2012 г. – „От 15 септември 
започва създаването на ученически съвети“.
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Участниците в конференцията „Децата в подкрепа на институциите“ набеляза-
ха следните стъпки, с които ще започне практическата работа на Механизма за детско 
участие:

– от 15 септември 2013 г. да започне създаването на структурите на училищно 
ниво;

– преди началото на новата учебна година всички директори на училища да се 
запознаят с Механизма;

– да се подготвят експерти, които да подпомагат работата на училищните, об-
щинските и областните съвети.

4. Ученически парламенти в училище
Създаването на ученически парламент в училище е крачка във вярната посока 

за решаването на редица проблеми.
Основно училище „Д-р Петър Берон“, село Шейново, работи вече втора година 

по Програмата „Намаляване отпадането на ромските ученици от училище“. 
В рамките на Програмата, учителският колектив си постави следните конкрет-

ни цели:
1. Подобряване на дисциплината и повишаване мотивацията за учене и успеха 

на всички ученици в училище.
2. Ликвидиране проявите на агресия сред децата в училище.
3. Съдействие за реализиране на предучилищна подготовка в подготвителна 

група на детската градина на всички подлежащи деца.
4. Привличане и активно включване на отговорните родители и образовани 

млади хора от селото в училищния живот.
5. Ликвидиране дефицита в познанията на учителския колектив за работа в 

мултиетническа среда.
Дейностите по Програмата бяха насочени към всички ученици от училището, 

но в целевата група бяха включени учениците от 4. и 7. клас, учениците, включени в 
групата по „Фолклор на етносите в България – ромски фолклор“ и учениците, чийто 
родители са в чужбина.

Дейностите, които трябваше да извършим за реализиране на поставените цели бяха:
1. За подобряване на дисциплината и намаляване на отсъствията:
– Проучване на причините;
– Прилагане на практиката „ученици наставници“;
– Изготвяне профили на застрашените от отпадане ученици.
2. За повишаване мотивацията за учене и успеха на всички ученици в училище:
Активиране на учениците чрез различни дейности, като СИП „Фолклор на 

етносите“ и сформиране на ученически парламент.
3. За постъпване в 1 клас на деца без нужната училищна готовност:
Съвместни мероприятия с колегите от детската градина в селото, с цел обхва-

щане на всички деца, подлежащи на обучение в подготвителна група.
4. За намаляване проявите на училищна агресия:
– Проучване на причините за всеки конкретен случай.
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– Работа на училищната комисията за ранна превенция.
– Съвместна дейност със съответните институции.
– Създаване на родителски клуб с участието на родители, които да помагат при 

решаването на различни проблеми, гостуват в часовете по „Фолклор на етносите“ и 
участват в родителски лектории. 

– Сформиране на ученически парламент.
Вече втора година в нашето училище функционира ученически парламент. 
Отчитаме като много положителен фактор запазването състава на парламента 

през двете години. В началото децата бяха неопитни, колебливи – за тях това беше 
нещо интересно, но непознато и различно. През втората година децата бяха по-уве-
рени и по-инициативни. Те бяха наясно, че тяхното активно включване в училищния 
живот ги ангажира и овластява за вземане на решения, касаещи техния престой в учи-
лище. Учениците се почувстваха отговорни за живота в учебното заведение, търсеха 
решения как да се намалят проявите на агресия, как училището да се превърне в же-
лано място за самите тях и за техните родители. Основният извод, до който стигнаха 
децата, както много други техни съученици, беше: „По-добре активни, а не агресивни“.

В ученическия парламент включихме по един или двама ученици от всички 
класове. Децата бяха избрани от съучениците си след провеждане на ученически пар-
ламентарни избори. В състава на парламента не бяха включени само „най-добрите 
ученици“, а и такива, които имаха проблемно поведение.

Парламентът работи целогодишно. Веднъж месечно заседанията бяха „офи-
циални“ и за тях са водеше протокол от избран от децата секретар протоколист. Не 
бяха изключение и случаите, в които за решаване на даден казус се свикваха т.н. 
извънредни заседания. Децата бяха убедени, че щом нещо се е случило, то трябва да 
бъде разрешено веднага и ние учителите, бяхме съпричастни с тяхното становище.

Незаменима помощ оказа ученическият парламент при решаването на различ-
ни случаи с ученици, безпричинно отсъстващи от училище. Най-голям принос имаха 
при разрешаването на случая с техния съученик Генчо Миленков, който беше непри-
познат от бащата, изоставен от майката и живееше безпризорен из селото. Децата 
оказваха помощ и на класния ръководител, и на комисията за ранна превенция в учи-
лището, и на социалните работници, като ги придружаваха из селото, след като пред-
варително са проучили къде е новото „скривалище“ на момчето. Случаят завърши с 
най-добрия изход за Генчо. На свое заседание Казанлъшкият районен съд с решение 
№252/12.12.2012 г. наложи на Генчо Миленов възпитателна мярка по чл. 13, ал.1 т.11 
от ЗБППМН „Настаняване в Социално-педагогически интернат „Христо Ботев“, село 
Драгоданово, област Сливен“.

През втората година на своята работа ученическият парламент успя да изра-
боти правилник за своята дейност, който имаше тежестта на официален нормативен 
документ.

В състава на парламента бяха избрани няколко постоянни комисии:
1. Комисия за борба с противообществените прояви, агресията и дискрими-

нацията;
2. Комисия за работа със застрашените от отпадане ученици; 
3. Комисия по културата, празниците и развлекателната дейност;
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4. Комисия по спорта, туризма и трудовата дейност.
При организиране и провеждане на различни мероприятия се сформираха вре-

менни комисии. Това бяха дейности изключително интересни и забавни за децата, 
защото им даваха свобода да предлагат, да решават, да действат.

В началото на учебната 2012 – 2013 г. членовете на парламента изработиха „Таб-
ло на желанията“ и попълниха първата колона под наслов: „Искам да постигна“. На 
последното свое заседание те попълниха и втората колона под наслов: „Успях да по-
стигна“, след като си направиха равносметка какви са били мечтите им –реалистични 
или нереалистични, постижими или не в краткосрочен или по-дългосрочен план, но 
всички изразиха мнение, че работата в парламента им е била много интересна.

Децата от парламента участваха при провеждането на доста мероприятия. По-
значими от тях бяха: отбелязването на 8 април – Международният ден на ромите, 
който беше организиран под надслов –„Слънцето свети еднакво за всички“, отбе-
лязване годишнина на Ран Босилек в рамките на Седмицата на детската книга и из-
куствата за деца. Много активни бяха при провеждане на кампанията „Да изчистим 
България за един ден“. За добрата си работа учениците от парламента бяха наградени.

По случай една година от създаването на нашия ученическия парламент прове-
дохме тържествено заседание. Специални гости на събитието бяха колеги – учители, 
директори и членове на ученическите парламенти от пилотните училища ОУ „Св. Св. 
Кирил и Методий“, град Шипка, и ОУ „Св. Паисий Хилендарски“, село Хаджидими-
трово, с които работихме съвместно през втората година.

На тържественото заседание председателят направи кратък отчет за работата 
на парламента през изминалата учебна 2011 – 2012 г.. Бяха раздадени правилниците 
за дейността на ученическите парламент на трите училища, децата получиха членски 
книжки за членството си в парламента и положиха тържествена клетва. 

През настоящата 2012 – 2013 г. ученическият парламент подчини своята дей-
ност на следните принципи и правила: 

– Зачитане и отстояване основните права на ученика
– Подобряване и разнообразяване на живота в училище
– Търсене на партньори при реализиране на различни мероприятия
– Участие при решаване на важни проблеми, касаещи престоя в училище
– Включване в работата на Педагогическия съвет при обсъждане на Правилни-

ка за вътрешния ред на училището 
– Участие при организирането и провеждането на празници, спортни и други 

мероприятия в училището
– Отстояване правото за реално участие в управлението на училището и доби-

ване на управленчески опит, творческо мислене и личностно израстване
– Формиране на качества, необходими за работа в екип: взаимопомощ и съ-

трудничество, сърдечност и инициативност, емпатия и уважение
– Изразяване на мисли, без да накърняват личното достойнство на другия
– Използване на аргументи и доказателства при решаване на проблеми
– Формиране на комуникативно-речеви умения за участие в диалог – изслуш-

ване на другия, зачитане на неговата гледна точка
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– Проявяване на толерантност към нови позитивни идеи и предложения, обек-
тивност към действителността, работа в посока за разчупване на стереотипи и осво-
боденост от предразсъдъци

В края на учебната 2012 – 2013 г. нашето училище отчита много добри резулта-
ти. Нямаме отпаднали ученици, нямаме наказани ученици за голям брой неизвинени 
отсъствия или лошо поведение. Средният успех на всички ученици е Добър (4,30). 
Средният успех на децата от ромски произход е Добър (4,19). Средният успех на це-
левата група е както следва: 

– на учениците от 4 клас – Много добър (4,78); 
– на учениците от 7 клас – Добър (4,28); 
– на учениците от 8 клас – Добър (3,76);
– на учениците, включени в групата „Фолклор на етносите в България – ромски 

фолклор“ от 3. клас – Добър (4,30).
Практическото изследване на дейността на ученическият парламент и постиг-

натите резултати позволяват да се направят следните изводи:
1. Преодоляването на кризата, породена от променените образователни изиск-

вания и очаквания може да стане чрез модернизация на училището.
2. Модернизацията е възможна чрез демократизация на неговата външна и въ-

трешна среда.
3. Демократизацията на вътрешната училищна среда има своите субекти и сред 

тях е ученическата общност и ученическото самоуправление.
4. Модернизацията на ученическото самоуправление се постига само на осно-

вата на демократичните процедури, практики, традиции и култура. 
Ученическото самоуправление, основано на демократизма, развива учениче-

ската общност и я превръща във фактор на модернизацията на вътрешната училищ-
на среда.

Теоретичното разработване на проблемите на ученическата общност се насоч-
ва преди всичко към темите за съвместяването й в системата, а тъкмо възпитател-
ният потенциал на ученическото самоуправление все още не е достатъчно изучен и 
осмислен.

Представянето и теоретичното осмисляне на добрите педагогически практики 
в областта на ученическото самоуправление, като път за усвояване на демократична 
култура и ценностите на гражданското общество от учениците, има своята несъмне-
на педагогическа и социална перспектива.

Нека помним, че „Ако искаме да разберем днешния свят, трябва да говорим с 
децата си, защото те имат какво да ни кажат и то е важно за цялото общество и чрез 
участието си в обществения живот младите хора могат да го променят“ и че „Кълно-
вете на щастието се съдържат в самия растеж“3.

3 Пърл Сидънстрайкър Бък, американска писателка, радетелка за човешки права, Нобелов 
лауреат за литература през 1938 г.
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Летните лагери „Заедно напред“ – успешна практика за намаляване 
на отпадането на ромските деца от училище 

и стимулиране на образователната им мотивация
Доц. д-р Янка Тоцева

Идеята за летни лагери за ученици роми, които учат в гимназиалните класове 
на средните училища, се появява още през 2000 г. и принадлежи на доброволци от 
Корпуса на мира. Първият лагер се провежда в град Шумен през лятото на същата 
година с дарения, събрани с помощта на млади американци, работещи в различни 
части на България. 

През 2003 г. в рамките на проекта „Засилване на демокрацията чрез призна-
ване на различието“, разработен от Сдружение „Етнотолеранс“ със съдействието на 
Програма „Фулбрайт“ и Корпуса на мира се провеждат три ромски лагера – в Шумен, 
Кърджали и Пазарджик и един мултиетнически в Балчик. Финансирането е осигу-
рено от Демократичната комисия към Посолството на САЩ в България. Глобалната 
цел на тези три ромски лагера, проведени под мотото „Заедно напред“, е свързана с 
формирането на бъдещи лидери на ромското малцинство, които са и високо образо-
вани, а съпътстваща е подготовката им за участие в мултиетнически лагер, който е за 
ученици от цяла България. 

Мотото на мултиетническия лагер е „Отвори съзнанието си“ и цели повишава-
не на етническата толерантност между младежите, представители на различни етни-
чески групи. На практика работата в този лагер представлява социален експеримент, 
в основата на който лежат принципите на интеркултурализма. Младежи от различни 
краища на България, от различни етнически и социални групи в продължение на 
една седмица демонстрират своята толерантност или нетолерантост, живеейки, учей-
ки и забавлявайки се заедно. В наситената програма се включва обсъждането на теми 
и проблеми из областта на културата и етническото разнообразие и това как те се 
свързват с едно свободно и демократично общество в България. Основните методи на 
работа са обсъждания, дискусии, диспути, ролеви игри, състезателни игри, тренинги 
за формиране на умения за работа в екип  и за ръководене на екип, практически ра-
боти, ситуационни игри, казуси, лекции. Използват се възможностите на груповата 
форма за организация – работа в малки групи и фронтална работа с целия състав.

От 2004 г. основният ангажимент по провеждането на ромските лагери поема 
Фондация „Напредък“, която администрира лагерите до 2008 г.

През 2009 г. летният лагер се организира от Младежка мултиетническа органи-
зация „Заедно напред“, съвместно с Асоциация „Интегро“. 

През 2010 г. лагерът се реализира под ръководството на Младежка мултиетни-
ческа организация „Заедно напред“.

От есента на същата година Младежка фондация „Арете“ – България продъл-
жава традицията в организирането на този тип дейности в рамките на тригодишен 
проект „Ролеви модели на утрешния ден“, финансиран от Фондация „Америка за 
България“. Мисията на организацията е да овласти ромските младежи в България 
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чрез предоставяне на образователни възможности, подкрепяне на развитието на 
лидерските им умения и кариерното им развитие. Дейностите са насочени към пре-
одоляване на социалното неравенство и дискриминацията спрямо ромските младе-
жи и активното им включване в гражданския и политическия живот на страната. 
Чрез нейните програми се мотивират младите роми да продължат своето образова-
ние и  да се развиват  професионално и личностно. Те подпомагат младите лидери 
да създават професионални мрежи и да обменят идеи помежду си и ги насърчават 
да приложат наученото в полза на своите общности, чрез заемане на активна граж-
данска позиция по общественозначимите въпроси.

Младежка фондация „Арете“ – България изповядва философията, че трябва 
да се инвестира в инициативи, насочени към младите хора и в подкрепа на усилия, 
които им предоставят възможности да станат лидери на утрешния ден. Тя работи по 
три  програми: „Заедно напред“, „Образователен и информационен център“ и „Ром-
ска професионална мрежа“.

Основен приоритет на програмата „Заедно напред“ е организиране на младежки 
ромски лагери. Те целят мотивирането на младите роми да продължат образованието 
си и да придобият лидерски умения, които да съдействат за тяхното личностно и ка-
риерно развитие, което създава условия те да станат активни и ангажирани граждани. 

През последните две години се провеждат шест лагера – два през 2011 г. и чети-
ри през 2012 г. В тях участват общо 180 млади роми на възраст от 16 до 21 години от 
цялата страна, резултат от активното рекламиране на лагерите в региони с по-голяма 
плътност на ромското малцинство.

Програмата на лагерите е така осмислена, че да се изпълни мисията на Мла-
дежка фондация „Арете“ и да се постигнат целите на проекта „Ролеви модели на ут-
решния ден“. В сесиите се използват интерактивни технологии, методи и техники. Ак-
центира се върху ученето чрез правене и се прилага подходът „връстници обучават 
връстници“. Последното се реализира, чрез включването на бивши участници като 
лидери на малки групи, които координират работата им и ръководят изпълнението 
на част от дейностите в тях.

Неформалното обучение, което се осъществява по време на лагерите, е обез-
печено с пакет от обучителни материали, в които са включени два наръчника – за 
лидерите и за участниците. 

Наръчникът за лидери включва материали по няколко основни теми: комуни-
кация, умения за работа в група и екип, умения за организиране на интерактивно 
обучение, умения за решаване на етнически конфликти. 

Наръчникът за участници включва: 
1. Въведение или кой и защо организира лагерите?
2. Програма на ромския лагер „Заедно напред“
3. Основна част с материали по глобалните теми: 
– Кои сме ние? – История, традиции, празници и бит на ромите, подгрупи и 

популярни личности;
– Комуникацията между хората. Основни канали – вербален и невербален;
– Какво е група и какво е екип?;
– Стереотипи, предразсъдъци и дискриминация; 
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– Медиите и представянето на ромите в тях;
– Висше образование и как да го получим? 
– Здравословен начин на живот. Превенция на ранните бракове и полово пре-

давани инфекции;
– Подготвени на пазара на труда – умения за успешно представяне;
– Ролеви модели.
В края на Наръчника са включени различни приложения: Самооценка на вход-

ното ниво; Въпросник мога/не мога; Работен лист „Ние ромите сме“; Въпросник за 
комуникационни умения; Практически задачи и упражнения за невербална комуни-
кация и по темите „Стереотипи, предразсъдъци и дискриминация“ и „Подготвени 
на пазара на труда“; Самооценителен въпросник за нагласите за създаване на екип; 
Самооценка на изходното ниво; Анкета за оценка на работата в лагера.

Преди началото на лагерите се провежда тридневно обучение за лидерите на 
малките групи. През лятото на 2011 и 2012 г. са подготвени общо 30 ромски младежи 
и девойки, повечето от които студенти. По време на обучението бъдещите лидери на 
малки групи се запознават с основните цели и задачи на лагерите и тяхната роля в 
постигането им. Като се има предвид, че програмата е нова за всички, независимо от 
миналия опит на голяма част като участници в предишни ромски лагери, са обсъдени 
основните теми за всеки от дните и конкретните ангажименти на лидерите при рабо-
тата им в малките групи. По всяка от темите се провеждат оживени дискусии. Особе-
но внимание се обръща на възможностите да се появят вътрешни конфликти между 
участниците от различните ромски подгрупи и на техниките да преодоляването им. 
Лидерите с по-голям опит споделят своите добри практики и предлагат помощта си 
на останалите. Отделя се повече време за запознаване, обсъждане и проиграване на 
практическите упражнения за подготовка и създаване на нагласа за възприемане, 
опознаване и сплотяване на малката група и на различните технологии за организи-
ране на игри за коопериране и социализиране. Всеки лидер избира между три вари-
анта на игри от предложените в Наръчника при отделните активности в зависимост 
от личните си предпочитания, особеностите на групата и времето, с което разполага. 
Обсъждат се възможности за промяна в дневното разписание при поява на непред-
видени обстоятелства или след вземане на решение от фасилитатора на лагера на ба-
зата на негова оценка на конкретната ситуация.

Тридневното обучение позволява на участниците в различните лагери да 
имат лидери с унифицирана подготовка както в теоретичен, а така също и в прак-
тически план.

Лагерите „Заедно напред“ са седемдневни, с интензивно обучение в областта на 
историята и културата на ромите, формиране на комуникативни и медийни умения, 
на лидерски умения, умения за самопрезентиране, стремеж към доброволчеството, 
запознаване с пътищата за преодоляване на стереотипите и превенция на етническа-
та дискриминация в образованието и на пазара на труда. Програмата включва сесии 
в голяма група и работа в малки групи, а така също и извънаудиторни творчески 
активности, които са плод на инициативата на самите участници.

През първия ден участниците пристигат и се настаняват. В първата сесия те се 
представят и запознават, а след това се разпределят в малки групи, включващи 5 – 7 
души. Всяка група избира свое име, създава оригинално свое лого и приема няколко 
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основни правила, а след това ги представя пред всички. Във вечерните часове се про-
вежда работна среща на екипа (лидери на малки групи,  фасилитатори и мениджъри 
от фондацията) за обсъждане на първите впечатления и общата стратегия за вътреш-
на и външна комуникация. 

Първата сесия на втория ден от лагера е посветена на комуникацията и на нея 
участниците споделят своите знания, задават въпроси и изразяват своите впечатле-
ния и мнения за ролята на вербалния и невербалния канал при общуването в мулти-
културна среда.

Следващата тема логично е: „Кои сме ние? – История, традиции, празници и 
бит на ромите, популярни личности, подгрупи“. Участниците проявяват голяма ак-
тивност по време на презентацията, а в следобедните часове имат възможност да дис-
кутират по темата за популярни личности с ромски произход у нас, за успелите роми 
и пътищата към просперитета.

За да представят своята гледна точка, участниците групово изработват колаж 
на тема: „Ние ромите сме“ като използват стари вестници и много въображение. 
Всяка малка група представя своя продукт пред останалите, като говорителите на-
сочват вниманието към своите автостереотипи и не пропускат да отбележат нега-
тивните стереотипи към ромите на българите, които се популяризират широко и от 
медиите у нас.

В края на деня в голяма група се проиграва упражнението „Един е различен“, 
което позволява да се идентифицират неформалните лидери. В дискусията участни-
ците споделят своите чувства и преживявания, а също така и минал опит от случаи, в 
които са се чувствали различни и отхвърлени.

Третият ден е посветен на темата: „Стереотипи, предразсъдъци и дискрими-
нация“, която е разработена в три сесии – една теоретична за запознаване с основ-
ните понятия стереотипи, предразсъдъци, предубеждения, дискриминация и две 
интерактивни.

Във втората сесия се използва упражнението „Етикетите“. Участниците, раз-
делени в малки групи с помощта на лидерите си, прилагат метода „мозъчна атака“ 
за генериране на идеи как да направим училището привлекателно, но със залепени 
етикети на челата, които дават информация за това дали са умни или глупави, работ-
ливи или мързеливи и с изискването да се отнасяме към всеки според написаното на 
етикета. Играта затруднява част от младежите и се налага лидерите и фасилитаторът 
да оказват помощ в хода на изпълнението на задачата. Въпреки трудностите да се 
съобразяват с етикетите, участниците предлагат много позитивни промени, които 
могат да направят българското училище привлекателно място за учене и толерантен 
съвместен социален живот.

Третата сесия е посветена на осмисляне на проблема за стереотипите, предраз-
съдъците и дискриминацията и овладяване на техники за преодоляването им. Из-
ползва се вариант на играта „Страната на лимоните“. Тази творческа задача провоки-
ра интеркултурната сензитивност и толерантността към различието на участниците. 
Работейки в екип, те подготвят стихчета и истории, в които показват както своя та-
лант, но така също и готовността да приемат или не различието.

Осмисляне на проблема за стереотипите, предразсъдъците и дискриминацията 
и овладяване на техники и технологии за преодоляването им е основна тема, която 
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позволява практически да се отработят умения за работа в екип, за отчитане на ро-
лята на словесната комуникация за постигане на съгласие, за формиране чувстви-
телност към непълната информация и необходимостта да бъдем по-внимателни и 
прецизни при етикирането на хора и даването на оценки. 

На следващия ден основна е темата, свързана с ролята на медиите за формира-
не на негативни етнически стереотипи и предразсъдъци. Тя се радва на огромен инте-
рес от участниците и заради възможността групите да изпълняват творчески задачи 
– подготовка на статия, телевизионно предаване, радиорепортаж или радиодискусия 
по проблемите на младите роми у нас. Участниците се превъплащават в ролите на 
радиорепортери, телевизионни водещи и журналисти във вестници, а също така и 
граждани-роми, които отговарят на въпроси и дават мнения. Те с удоволствие пред-
ставят продуктите от работата си в малките групи в края на деня.

Формирането и усъвършенстването на умения за работа в полза на общност-
та и необходимостта от изграждане на лидерски умения са акцентите на петия ден. 
Търсят се отговори на въпросите: Какво представлява една младежка мрежа? Къде и 
какво да уча, за да бъда полезен на себе си и на общността? Кои са моите силни страни 
и какви са професионалните и образователни очаквания и желани кариери? Какво 
мога да направя за моята общност/моя квартал?

В контекста на проектните цели е участниците да се запознаят с успели млади 
роми. Във всеки лагер има специални гости, споделящи своите лични истории. Мла-
дите хора – мъже и жени, които имат успешна кариера и впечатляващо личностно 
израстване, разказват за пътя, по който са минали, за да се превърнат в модели за 
подражание, а също така и да се изградят като формални или неформални лидери на 
ромските общности, към които принадлежат.

Последната обща тема е: „Подготвени на пазара на труда“. Участниците се 
запознават с процедурата за кандидатстване за работа, включваща изготвяне на ав-
тобиография, мотивационно писмо и подготовка и провеждане на интервю. Всеки 
участник си оформя самостоятелно CV, а с помощта на делова игра в малки групи 
се подготвя мотивационно писмо за един участник, чието CV в преценено като най-
подходящо, за да се яви на интервю за работа. Комисията за провеждане на интервю 
за работа внимателно изслушва кандидатите и им задава въпроси. След това, на ба-
зата на техните впечатления и отразените в протокола точки, се взема решение кой 
получава работата. Щастливият новоназначен се радва на овациите на публиката и 
специалната, макар и символична награда. 

Основна задача през последния ден от работата в лагера е отчитането на про-
мяната и постиженията. Обсъждат се проблемите на младите хора в България чрез 
използване на метода „мозъчна атака“, за да се изведат значимите за участниците про-
блеми, които след това се подреждат в „дърво на проблемите“. Следва търсене на при-
чините и следствията, а също така и на възможните решения.

В следобедните часове групите подготвят своите скечове за заключителната 
вечер, а участниците в конкурса Мис и Мистър „Заедно напред“ репетират усилено. 
Вечерта е незабравимото празненство. То започва с конкурс за Мис и Мистър „Заед-
но напред“ и награждаване на победителите. Следва раздаване на сертификатите за 
участие и подаръци от и на лидерите на малките групи и завършва с представяне на 
скечовете на всяка група и разбира се – дискотека.
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За измерване на промяната, която се случва по време на лагера участниците 
попълват два въпросника за самооценка – в началото и в края. 

Субективните усещания и обективните оценки, които младежите споделят по-
магат на екипа за управление да направи своите изводи както за личностната промя-
на у всеки един, а така също и за възможностите да се оптимизира работата в лагери-
те и в последвалите по проекта дейности.

В първия ден и последния ден от лагера участниците трябва да оценят по че-
тиристепенна скала своите знания и умения в областта на комуникативните и лидер-
ските умения, самооценката и самоконтрола, образователните очаквания, етническа-
та идентичност, толерантността. 

На входа трите най-ниски самооценки (при максимална 4) са по айтемите: 
„Чувствам, че мога да бъда лидер в моето училище, и/или група“, където средната 
оценка е най-ниска – 3,04; „Имам познания за моя етнос и за моята култура“ – 2,90; 
„Не позволявам на други да повлияят върху решенията ми за моето здраве и благо-
получие“ – 3,18. Макар отговорите да са „по-скоро да“, това са тревожни резултати, 
защото зад тях се крият дефицити както по отношение на самоидентификацията, а 
така също и на уменията за самостоятелно вземане на решение и не на последно мяс-
то на лидерските умения.

Трите най-високи самооценки са по отношение на увереността, че ще завър-
шат средно образование – 4,00 (100%); че нямат проблеми, когато общуват със свои 
връстници и с възрастни, защото лесно влизат в контакт с тях – 3,90 и че имат въз-
можността да реализират плановете си за бъдещето – 3,85. Увеличаването на броя 
на ромите, завършили средно образование, е сред основните цели на тази програма 
и това, че участниците в лагерите идват с подобна готовност, е изключително пози-
тивна предпоставка за успешна по-нататъшна работа с тях. Възрастта на участници-
те – от 16 до 21 години, е период, в който комуникацията с връстниците е водеща за 
техния светоглед и е нормално те да се чувстват уверени в тези свои умения. Увере-
ността, че могат да постигнат плановете си също е добро начало за стимулиране на 
образователна мотивация. 

В последния ден всеки участник отново попълва самооценка, в която са вклю-
чени същите въпроси като на входа и още осем айтема относно темите, включени в 
обучението по време на лагера. 

Резултатите показват, че е налицe чувствително увеличение и видима промяна 
в сравнение с входното ниво, което е 3,11 по отношение на познанията за ромския 
етнос и култура, което в края е 3,82 (при максимум 4). 

Силно увеличение от 3,18 на входа до 3,69 на изхода е отчетено по отношение 
отстояването на собствената позиция и решения по отношение на здравето и благо-
получието.

80% са желаещите да учат в университет след като завършат средното си обра-
зование. „Смятам, че имам потенциал да бъда ефективен лидер“ е твърдение, получи-
ло ранг 3,68 на входно ниво и 3,89 при максимално 4 на изхода.

Близо 85% от участниците в края на лагера могат да разпознават ситуации на 
проява на дискриминация и също толкова се интересуват от доброволчески дейнос-
ти. 100% са уверени, че знаят как да помагат на връстниците си за разрешаването на 
даден проблем или конфликт.
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100% чувстват, че могат да бъдат лидери в училище, и/или група (като сумира-
ме отговорите „категорично да“ и „по-скоро да“).

Що се касае до твърдението: „Аз съм уверен в моите лидерски умения!“ е нали-
це намаляване на увереността и в края на лагера категоричните са по-малко, отколко-
то на входа, а отговор „по-скоро не“ дават близо 30%. Явно една малка част запазват 
увереността си, но останалите не са толкова категорични след като вече са работили в 
екип, в който е имало формален и често неформален лидер.

На изхода 90% твърдят, че разбират в максимална степен защо образованието 
е важно за тях и са наясно с възможностите за развитие.

В анкетата за оценяване на работата в лагера като най-интересни и полезни са 
оценени темите (максимална оценка 5):

1. Образованието и ролята му в живота на младите хора – бал 4,89
2. Здравеопазване и превенция на ранни бракове – бал 4,89
3. Медиите и представянето на ромите в тях – бал 4,84
4. Комуникация и работа в екип – 4,79
5. Кои сме ние? – История, традиции, празници и бит на ромите – 4,73
В свободните отговори:
На въпросите: „Какво мислите за темите, които бяха разгледани?“ и „Бихте ли 

желали да добавите или промените нещо?“ отговорите са изцяло позитивни и много 
обнадеждаващи. Няма теми, които да са оценени като неподходящи.

„Коя от сесиите в голяма група беше полезна за вас?“ 40% определят като полез-
ни всички теми, като някои от тях са посочили и онези, които са им направили най-
голямо впечатление. Около 30% за впечатлени от темите за превенция на ранните 
бракове, филма „Кои са тези майки?“ и историята на ромите. 25% са посочили темата 
за здравеопазването и превенцията на полово предавани инфекции. 20% са оценили 
високо темите: Образованието и ролята му в живота на младите хора и Стереотипи, 
предразсъдъци и дискриминация.

„Коя от сесиите в малките групи беше най-полезна?“ е въпрос, на който около 
30% отговарят, че всички са били полезни. Около 20% са харесали темите за комуни-
кация и работа в екип; около 10% събират и темите: Стереотипи, предразсъдъци и 
дискриминация; Разработване на малки проекти; Интервю за работа; Подготовката 
на медийни изяви; изработването на колаж „Ние ромите сме“.

„Коя от сесиите в малките групи беше най-безполезна?“ е въпрос, на който отго-
вор, че няма такава, дават 85%. Играта „Страната на лимоните“ е посочена като безполез-
на от двама участници, а от един – сесията за превенция на полово предавани инфекции.

Броят и продължителността на занятията са оценени като много от 25% от 
участниците. Други 25% обаче считат, че е напълно нормално да се отделя повече 
време за учене и по-малко за забавления, защото целта на лагера е обучение. 30% 
смятат, че е намерена мярата, а останалите предлагат сесиите да бъдат повече, като се 
обосновават, че е много интересно и забавно.

Игрите като цяло са оценени като полезни, интересни, приятни и забавни. Ни-
кой не се чувства неудобно да влиза в роля. 10% посочват, че са запознати с някои от 
тях, но са се чувствали добре да ги играят отново. Само един участник споделя, че му 
е трудно да говори пред публика, защото му е за първи път. 
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Подкрепата от страна на лидерите е оценена като много адекватна. Само един 
участник споделя, че чувства подкрепата от лидер на друга малка група повече, откол-
кото от неговия. Неколцина не чувстват подкрепа в достатъчна степен от лидерите си.

Като цяло храната получава позитивни коментари, само един участник, който 
дава положителна оценка за качеството, едновременно с това отчита като негатив ед-
нообразието.

От коментарите и препоръките в края заслужават внимание две:
– препоръка за по-внимателен подбор на участниците;
– очакване, че ако в лагера има и участници от друг етнически произход, ще е 

по-забавно и интересно.
Трите важни неща, които са научили по време на лагера са различни за отдел-

ните участници, но прави впечатление, че няма тема, включена в програмата, която 
да не влиза в списъка на посочените от младежите.

Действията, които участниците възнамеряват да предприемат са свързани пре-
ди всичко с комуникация – разказване за преживяното, споделяне със старите при-
ятели и създаване на връзки с новите от лагера, но също така и включване в здравна 
и просветна работа на терен в местната ромска общност. Идеите, които младежите 
смятат да споделят и действията, които възнамеряват да предприемат са тематично 
обвързани с проблематиката, която се разработва и те отразяват личностните проме-
ни, които настъпват в тях. Мнозинството искат да споделят наученото с връстници, 
близки и приятели и да популяризират работата в лагера.

Различните теми и тяхното представяне впечатляват участниците и те посоч-
ват различни силни моменти, които са индивидуално обагрени.

Ползите са по посока самопознанието, познанията за историята, традициите и 
настоящето на ромите, комуникативните, екипните и лидерските умения, образова-
телните възможности, подобреното самочувствие.

След обработване на самооценките на входно и изходно ниво и анкетите за 
оценяване на работата в лагерите през 2012 г., можем да направим следнитe изводи и 
обобщения:

1. Като цяло програмата е изпълнена, което дава основания да се приеме, че е 
била реалистична;

2. Общият брой участници (в някои лагери над 30) е твърде голям за работа, 
която се предполага като интерактивна;

3. Лидерите на малките групи успяват да се сработят като екип и да се справят 
със задачите си като си оказват подкрепа и взаимно се стимулират за по-добри пости-
жения на групите, дори в ситуации на конкуренция;

4. Извеждането на теоретичните занятия в сесиите сутрин се оказва добро ре-
шение както по отношение задържането на вниманието на аудиторията, така също и 
на активността;

5. Като изключим деня с многото гости (ролеви модели и участници в добро-
волческата мрежа), интерактивните практически дейности като време превишават 
теоретичните занятия;

6. Теоретичните сесии, макар и с продължителност от 90 минути, благодарение 
на мултимедийните презенции, използвани в тях не затрудняват участниците;
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Общата оценка за работата на участниците и в четирите лагера е много добра. 
В творческите задачи те се справят със забележителен успех, но най-важното е, че в 
етапа на саморефлексия те правят самоанализ и формулират сериозни изводи.

За да се установят дългосрочните ползи и устойчивото въздействието по от-
ношение на образователната мотивация, през пролетта на 2013 г. се провеждат теле-
фонни интервюта с по десет участници от лагерите, проведени през 2011 г. и 2012 г., 
избрани на случаен принцип.

Първият въпрос е свързан с източниците на информация за лагерите „Заедно 
напред“. 25% са получили информация от училището, в което учат; 30% – от прия-
тели, участвали в лагер преди тях; 20% от ромска неправителствена организация от 
населеното място, където живеят; един (5%) – от плакати, брошури и други рекламни 
материали и от други източници, като интернет и община по 10%. Всеки четвърти е 
научил за лагера от училище и учители, но най-много от приятели, които са бивши 
участници. Това дава надежда, че добрите впечатления от лагера се споделят и стават 
основа за разговори и провокиране на други млади хора да кандидатстват за участие. 
Заслужава внимание и ролята на местните неправителствени организации, които съ-
действат за популяризиране на идеите и разпространяване на информация.

Основният въпрос е: „Как ви промени участието в лагера „Заедно напред“?
Участниците в лагерите през 2011 г. споделят следното: 
– научих много нови неща за ромите, запознах се с мили хора и се мотивирах да 

уча, запознах се с много приятели, с които и до днес поддържам връзка;
– разбрах за много възможности за подкрепа, за финансиране на образование-

то, стимулирах се повече, научих много неща за историята на моя етнос;
– научих много нови неща за програмите за бъдещо развитие като студент, 

къде мога да кандидатствам, какви възможности има и най-вече, че много хора са 
постигнали нещо, благодарение на това, че са учили;

– мотивира ме да уча още повече, запознах се с много програми и възможнос-
ти, които ми помогнаха да се ориентирам във висшето образование, стипендиите, 
да си избера специалност, запознах се с много хора, с които поддържаме връзка и си 
помагаме;

– вече бях студентка и знаех много неща, но най-хубавото е, че научих много 
нови неща и се запознах с много хора, с които поддържам връзка и сме приятели, това 
доведе и до създаването на младежката мрежа;

– разчупих се и започнах да общувам с нови приятели, научих много за истори-
ята на ромите, преодоляването на предразсъдъците е темата, която ме впечатли 
най-много и се опитвам да работя за това в живота;

– лагерът ме промени положително, научих много нови неща, даде ми стимул да 
мотивираме и други млади ромски ученици да учат;

– мотивира ме да уча, научих много нови неща за ромската общност, запознах 
се с много нови приятели, гордея се, че съм ром;

– много ме промени, станах по-сериозна и вече знам, че искам да продължа об-
разованието си във ВУЗ, също така намерих много нови приятели, успехът ми в учи-
лище се повиши;

– мотивира ме да продължа образованието си.
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Участниците от лагерите през 2012 г. споделиха следното:
– научих много нови неща как да се развивам в образованието и кои сме ние ро-

мите и каква е нашата култура;
– знам как да работя в екип;
– научих се да работя в екип, да си решавам проблемите, да вземам решения, 

техники за дискусия, взех решение да продължа образованието си;
– вече знам как да работя в екип, как да участвам в информационни кампании, 

научих за възможностите, които дава Младежка фондация „Арете“, за инициативи 
за подкрепа на ромите;

– мотивира ме, даде ми надежда за напред и за по-добър живот, научих се да 
работя в екип в група с други различни от мен хора;

– научих се как да бъда по-отговорна, да работя в екип;
– научих се да се справям сама без родителите ми, да се свързвам с подходящите 

хора, за да реализирам идеите си;
– лагерът ми даде възможността за се опозная по-добре, направи ме по-самоу-

верен, помогна ми по-лесно да вземам решения и се научих да ги отстоявам;
– амбицира ме да се старая повече в училище и да кандидатствам в университети;
– мотивира ме, даде ми надежда за напред към по-добро бъдеще, научих се да 

работя в екип, в групи с различни хора.
В отговорите на всички участници ясно се очертава позитивната промяна по 

отношение на уменията за себепознание и работа в екип, но преди всичко подобрена-
та образователна мотивация и вяра в собствените сили и възможности да се завърши 
средно образование и да се продължи в системата на висшето.

95% (19 човека) са категорични, че са станали по-уверени и по-мотивирани 
след участието си в лагер „Заедно напред“ и само един е избрал отговора „по-скоро 
да“. Това субективно усещане за увереност е едно от най-големите постижения на ла-
герите, защото вярата на човека в неговите собствени сили му помага да преодолява 
трудностите и да следва своя житейски план.

Интересни са отговорите, получени на въпроса: „Промени ли се отношение-
то Ви към образованието след участието Ви в лагера „Заедно напред“?“ 60% дават 
положителен отговор – да, един – по-скоро да, а останалите 35% са избрали отговор 
не, но с обяснението, че „то си беше положително и преди участието и именно това 
отношение ни доведе в лагера“. Тези отговори също за обнадеждаващи, защото зат-
върдяват разбирането, че лагерите са постигнали целите си да подобрят отношени-
ето към ученето и образованието. 

По инициатива на участници в лагерите от 2011 г. към Младежка фондация 
„Арете“ е създадена Младежка доброволческа мрежа, в която се включват голяма 
част от бившите лагерници. Поради тази причина следващият въпрос е свързан с 
получаване на информация дали интервюираните се включват в последвалите след 
лагера дейности по места като участник или доброволец. Получените отговори поз-
воляват да се очертаят основните инициативи, в които те са се включвали: 

– семинари за доброволците, организирани от Младежка фондация „Арете“;
– рекламни кампании за лагерите „Заедно напред – 2012“ в Благоевград, Котел, 

Кюстендил, Пирдоп, Монтана и Шумен;
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– антиспин кампании;
– доброволчески инициативи на клуб „К7“ във Велико Търново и на Център за 

междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“.
От анкетираните участници от лагерите през 2012 г. мнозинството се включват 

във вече функциониращата младежка доброволческа мрежа. Те посочват:
– участие в семинарите за доброволци, организирани от  Младежка фондация 

„Арете“ през 2012 г. и 2013 г.;
– кампании за превенция на трафика на хора;
– организиране и реализиране на мултиетнически благотворителен концерт в 

Шумен;
– антиспин кампании; 
– презентации в училища, посветени на 1 ноември – Деня на народните буди-

тели;
– инициативи за 16 ноември – Международния ден на толерантността в Шумен;
– презентации за превенция на трафика на хора в средни училища с преобла-

даващо ромски състав в Благоевград, Бяла Слатина, Кюстендил, Монтана и София.
Тези активности са плод на формираните умения за работа в екип, за работа 

в полза на общността, на осмисляне на ползите от доброволчеството и желанието 
за споделяне на знания и умения с връстници, за оказване на подкрепа и пови-
шаване на информираността за попадане в рискови ситуации и превенция  на 
трафика на хора.

100% планират да продължат образованието си. Къде и как става ясно от по-
следния въпрос, свързан с текущите им ангажименти. 

От участниците в лагерите през 2011 г. трима са студенти в Югозападния уни-
верситет „Неофит Рилски“. Един е първокурсник в специалност „Международни 
отношения“ и работи като доброволец и в СНЦ „Лидер“. Едното от момичетата е 
в специалност  „Публична администрация“, а другото – в „Педагогика“ и работи в 
Клуб „Буратино“ към Читалище „Васил Левски“ като ръководител на секция изоб-
разително изкуство. Сред тях са: студентка в СУ„Св. Климент Охридски“ – 1. курс в 
специалност „Журналистика“; студент в Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ 
към Медицински университет – София, който е и доброволец към УНИЦЕФ; студент 
в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ – 1. курс, специалност 
„Връзки с обществеността“; двама студенти (момче и момиче) във 2. курс на ВТУ„Св. 
св. Кирил и Методий“ – специалност „Предучилищна и начална училищна педаго-
гика“. Останалите двама са все още ученици в град Кюстендил – момичето в 12. клас 
на ПГЛП „Владимир Димитров – Майстора“, а момчето – в ПГ по туризъм. Те имат 
интерес към висшето образование и са избрали бъдещото професионално поприще. 
Момичето се е насочило към подпомагащи професии в сферата на социалните услуги 
и здравеопазването – Медицински колеж – София, Филиал на Медицинска академия 
– София във Враца или специалност „Социални дейности“ в Югозападния универси-
тет, а момчето иска да учи актьорско майсторство. 

От интервюираните участници от 2012 г. шестима са настоящи студенти в 
Югозападния университет, Филиала на Великотърновския университет във Враца, 
Шуменския и Пловдивския университети. Четирима са ученици в 10., 11. и 12. клас. 
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Те планират да продължат образованието си в Бургаски свободен университет, Уни-
верситет за национално и световно стопанство – София, Медицински университет 
– София, Университет по архитектура строителство и геодезия – София, Висше стро-
ително училище „Тодор Каблешков“ – София.

В заключение бихме искали да отбележим, че през последните две години близо 
200 младежи от ромски произход на възраст от 16 до 21 години повишават уменията 
си за комуникация и мотивацията си да завършат средно образование и да продъл-
жат обучението си във висше учебно заведение като продукт от участието си в лагер. 
Това ни дава основание да твърдим, че летните лагери „Заедно напред“ са една много 
успешна практика за намаляване на отпадането на ромските деца от училище и сти-
мулиране на образователната им мотивация. Сред дългосрочните ползи е и това, че 
участниците стават по-отговорни и активни членове на своята общност и голяма част 
от завършилите средното образование вече са студенти в различни университети. 

Създадената социална мрежа за всички участници, преминали лагерите „Заед-
но напред“ и младежката доброволческа мрежа към Фондация „Арете“ са важна част 
от устойчивостта на придобитите знания, умения и ценности за участниците, които 
не позволяват лагерите да бъдат просто едноактно събитие. 

Над 10-годишната история на лагерите „Заедно напред“ ги е направила разпоз-
наваеми сред ромската общност, което същевременно носи много опит и експертиза. 
Сред силните страни на тази практика е и съществуването на приемственост, защо-
то бившите участници в лагерите стават лидери в следващите лагери и така те не 
само предават своя опит, но осигуряват и мултиплициращ ефект, привличайки нови 
участници от местните ромски общности. Успелите млади роми действат като ролеви 
модели за участниците и им вдъхват вяра, че бъдещето е в техните ръце и успехът е 
постижим, ако имаш желание и воля да го постигнеш. 

Различни, но заедно
Нела Димова, Професионална гимназия по лека промишленост, 

екология и химични технологии, град Ямбол

Едно от най-големите предизвикателства пред образованието в България през по-
следните години е привличането и задържането в училище на деца от ромски произход.

Училището е място, където учениците придобиват основни познания, умения 
и квалификации, както и много от основните норми, нагласи и ценности, които ги 
съпътстват през целият им живот. Училището има ключова роля за това, учениците 
да осъзнаят и реализират своя потенциал и личностно израстване.

Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични техно-
логии в град Ямбол, е училище с петдесетгодишна история. В училището се обучават 
200 деца, като 60 % от тях са от ромски произход.

В наши дни е истинско предизвикателство постигането на диалог и ангажи-
раност между ученици, учители, родители, неправителствени организации, мест-
на власт и държавни институции. През учебната 2012 – 2013 г. нашето училище 
взе участие в проекта „Намаляване на отпадането на ромски деца от училище“ на 
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ЦМЕДТ „Амалипе“, подкрепен от Фондация „Америка за България“. Това е проект, 
насочен към превенция на отпадането от училище на ромските деца в задължител-
на за обучение възраст. Проектните дейности са насочени също така към разреша-
ване на проблема с големия брой отсъствия, ниския успех в училище, относител-
но малкия процент роми, продължаващи своето образование в средни училища 
(гимназии), неучастието на ромски родители в училищния живот и в училищните 
структури на управление.

Независимо, че училището ни за първа година се включва в такъв проект, 
ние имаме изградени с годините опит и традиции за откриване на силните качества 
и страни на всяко едно дете от училището, независимо от неговия социален ста-
тус и етнически произход. Училището има желание да се пребори с проблемите, 
свързани с безпричинните отсъствия и ранното отпадане на учениците от ромски 
произход. Доказателство за това е, че вече пета поредна година училището с лични 
средства от учители и служители осигурява безплатен транспорт на деца от близки-
те села – по-голямата част от тези деца са от ромски произход и с нисък социален 
статус. Наличието на този транспорт им дава възможност за редовно посещение на 
учебните занятия и участие в различни извънкласни мероприятия. Не е за прене-
брегване ролята на родителя, а както всички знаем, тя е много силно изразена при 
деца от ромски произход. 

С годините ние се убедихме, че за да постигнем успехи в обучението на деца 
от ромския етнос, трябва да работим най-напред с родителите, да ги привлечем за 
наши съмишленици, съюзници, помощници и активни участници в образователния 
процес и извънучилищните дейности. В нашата гимназия въведохме и утвърдихме 
като практика периодичното посещение от класен ръководител по домовете на уче-
ниците от ромски произход, с цел личен контакт с родителите, водене на разговори за 
установяване на по-близки взаимоотношения, изясняване на проблемите, които има 
конкретното семейство и които затрудняват редовното посещение на учебните заня-
тия на тяхното дете, разясняване ролята и важността на образованието и ползите от 
него. Имаме и изградена традиция за седмица на отворените врати и индивидуални 
срещи и разговори с всички родители не само от класния ръководител, но и с дирек-
тор и помощник-директор. Срещи, които имат огромно значение и за двете страни 
– срещи, които ни помагат да се опознаем взаимно и да си помагаме в работата през 
годините. Тези срещи подпомагат учениците от ромски произход и техните родители 
за по-пълното им интегриране в училищния живот. 

Интеркултурното образование е насочено към ученици както от малцинствата, 
така и към тези от мнозинството, и е с основна цел да формира взаимно познание, то-
лерантност, уважение и приятелство между всички тях. Училището успя да постигне 
това чрез тържеството „Различни, но заедно“. Това е новогодишен празник, който се 
провежда вече трета поредна година в училище – празник, на който присъстват ро-
дители, бивши колеги и общественици. Празник, в който учениците са мотивирани 
от стремежа си за достойно представяне на празничната програма и изразяване на 
добри чувства към родители, ръководство, ученици и гости на празника. Водени от 
идеята, че всяко дете носи в себе си положителен потенциал, който трябва да бъде 
разгърнат, децата биват провокирани да показват своите таланти и възможности. 
Както знаем, ромските деца обичат да танцуват и пеят и с голям ентусиазъм вземат 
участие в празника и показват своите възможности.



261

В нашата практика установихме, че тържествата и празниците в училище са 
много ефикасен метод за възпитаване на толерантност и добронамереност, добра 
възможност за създаване на приятелства в непринудена обстановка. Така ученици-
те се обединяват и се учат да работят заедно и да успяват заедно. По инициатива на 
учениците през последните три години в началото на месец декември се организира 
и Коледна благотворителна кампания „От сърце до сърце“ за децата от Дома за деца, 
лишени от родителски грижи. Всеки ученик, учител и служител от училището донася 
по нещо – дрехи или играчки, а със събраните пари закупихме лакомства за децата от 
Дом за деца лишени от родителски грижи, а за най-малките – памперси. 

През годината по традиция в нашата гимназия се отбелязват както български-
те, така и ромските празници и обичаи. С беседи, рецитали или презентации бяха 
отбелязани годишнини от исторически събития, сред които Балканската война, Ос-
вобождението на град Ямбол от османско владичество, празници от религиозния ка-
лендар – Коледа, Сирни Заговезни и др.

С гордост можем да заявим, че огромен интерес сред учениците предизвика 
отбелязването на Деня на розовата фланелка. На 27 февруари всички ученици, учи-
тели и служители дойдоха в училище с розова дреха или аксесоар и с изготвените от 
участниците в компютърен клуб „Мания“, с ръководители Иванка Гогова и Мария 
Николова, розови лентички, изразиха своята съпричастност към международната 
инициатива „Не на тормоза в училище“. 

Голяма част от нашите ученици, независимо че пътуват от близките до град 
Ямбол села, се включиха с ентусиазъм в инициативата на Община Ямбол „Да почис-
тим град Ямбол за един ден“. Почистени бяха дворът на гимназията и площите около 
него. В продължение на няколко часа всички заедно ученици, учители и служители 
работихме усилено. В същия този ден участниците в клуб „Моето зелено бъдеще“, с 
ръководител Маргарита Салова, участваха в почистването на градския парк.

Всичко това позволи учениците да приемат и свикнат с идеята, че всички са 
равни и имат способности да учат и да изявяват своите таланти, защото в училище-
то е изградена атмосфера на толерантност, уважение и добронамереност; учениците 
имат възможности за развитие, съпричастност и израстване, а процесът на обуче-
ние е така организиран, че поддържа интереса им и дава възможност за творчество 
и едновременно с това е отворен за споделяне на техните преживявания и проблеми, 
като така те преоткриват себе си и имат възможност да направят своя самооценка за 
развитието си. 

Осигуряването на атрактивни извънкласни и извънучилищни форми на рабо-
та и пълноценната им органична връзка с образователния процес в училище допри-
несе във висока степен за редовната посещаемост и активното участие на учениците 
в учебния процес, спомогна за личностното развитие на подрастващите и за изграж-
дане у тях на комплекс от качества, необходими за формирането на гражданско съз-
нание у тях. 

През последните две години в Професионална гимназия по лека промишле-
ност, екология и химични технологии в град Ямбол, развиват дейност шест клуба по 
проект „УСПЕХ“. В клубовете бяха организирани дейности, за засилване на интереса 
и превръщане на училището в желана и търсена територия. С цел привличане и за-
държане на учениците в училище се разработиха дейности, които са любими за тях. 
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Извънкласните дейности предоставят добри възможности за творческа изява 
чрез индивидуална и групова работа по интереси. Позволяват участието на неограни-
чен брой ученици, изграждат социални умения за общуване между самите деца, меж-
ду децата и възрастните. Развиват се умения за работа в екип, носят удовлетвореност 
от позитивната оценка на извършеното в съзнателната дейност и водят до положите-
лен отзвук и личностна изява. 

Желанието ни да се развиваме и да стимулираме учениците да учат активно 
в учебния процес бе причината за участието ни в националната кампания „За чиста 
околна среда“ на тема: „Обичам природата – и аз участвам“ и разработен от нас про-
ект по ПУДООС спечели съвременно и модерно оборудване за училищна лаборато-
рия. Това засили интереса на учениците към лабораторните занятия и допринесе за 
по-доброто практическо усвояване на учебния материал.

С цел повишаване интереса на учениците към учебните занятия, вече от години 
в Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии, 
град Ямбол, е утвърдена практика част от учебните часове по основните предмети да 
се провеждат в компютърните кабинети на училището под формата на презентации, 
подготвени предварително от самите ученици с помощта на съответния преподава-
тел и ръководител на компютърен кабинет Мария Николова. 

В началото на 2013 г. РЗИ – Ямбол обяви конкурс за есе, презентация или до-
клад на екологична тема. Девет наши ученици спечелиха различни награди, които им 
бяха им връчени лично от доктор Румяна Русева в присъствието на целия учителски 
колектив и голяма част от учениците. 

За да бъдат по-добре подготвени учениците за работа в реална трудова среда, на 
реално работно място се включихме в проекта „Училищни практики“ с 14 ученици, 
всички от ромски произход. По този начин, учениците придобиха трудови навици и 
умения, които ще спомогнат за по-добрата им реализация след завършване на средно 
образование. След успешното приключване на проекта, участниците получиха серти-
фикат за участие и възнаграждение от триста лева. Този проект бе добра възможност 
да се опознаят и двете страни – работодател и работник. 

Доволни от работата им, работодателите предложиха на завършващите двана-
десети клас, при желание от тяхна страна, веднага да започнат работа.

Всичко това показва, че усилията, които полагаме в нашето училище за инте-
грация на ромските деца дават резултати и това е ясно доказателство, че е необходима 
сериозна инвестиция в тази насока. 

Както вече споменах, през тази учебна година за пръв път Професионална гим-
назия по лека промишленост, екология и химични технологии, град Ямбол, работи 
по проекта „Намаляване и отпадане на ромски деца“ на Фондация „Амалипе“, под-
крепен от Фондация „Америка за България“. В проекта взеха участие двама ученици 
– Ирена Иванова от 11. клас и Милен Янков от 10. клас.

На Ирена Иванова бяха предоставени средства за ежемесечните й пътни разхо-
ди от село Крумово до град Ямбол, което сведе до минимум отсъствията й от училище 
през тази учебна година. Редовното присъствие в часовете и предоставените от фон-
дацията на учебници и учебни помагала, помогнаха на Ирена и Милен да повишат 
успеха си и да се мотивират за по-активна работа в учебния процес и редовно участие 
в извънкласните и извънучилищни форми. 
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От натрупания опит през тази учебна година считаме, че е важно този проект да 
има реализация и в бъдеще да се включат повече ученици, защото той води до положи-
телни резултати, до по-добра мотивация и по-голяма активност от страна на учениците. 

Родителите също оценят подкрепата, която получиха от фондацията през тази 
учебна година и в разговори с тях, изявиха надежда и желания този проект да про-
дължи и през следващите години.

Благодарение на активната работа на ръководството и целият колектив на Про-
фесионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии, град 
Ямбол, семействата на ученици от ромски произход започнаха да осъзнават нуждата 
от образование на техните деца и в последните години се наблюдава намаляване на 
броя отпаднали ученици. Необходимостта от образование сред ромското население 
води до увеличаване на броя на желаещите родители да получат средно образование, 
затова много родители вече се обучават в нашето училище в самостоятелна или за-
дочна форма на обучение. С гордост можем да кажем, че имаме ученици от ромски 
произход, които продължават образованието си във висши учебни заведения. 

Ние споделихме малка част от нашия опит и сме напълно убедени, че за да има 
училището притегателна сила за учениците от ромски произход, трябва да има пове-
че проекти като проекта „Намаляване и отпадане на ромски деца“ на Център „Ама-
липе“, подкрепен от Фондация „Америка за България“, проект, който позволи да се 
повиши взаимното доверие и уважение между поколенията, както и подобряването 
на комуникацията и връзката учител – ученик – родител. С гордост можем да отчетем 
резултатите от работата по проекта: 

– повиши се интересът на родителите към работата в училището;
– повиши се интересът и мотивацията за учене у учениците от ромски произход.
Всичко това ни дава увереност да твърдим, че полаганите от нас усилия не са 

напразни, което пък ни мотивира да продължим да работим в тази насока.

Клубната дейност като средство за ограничаване отпадането от училище
Йоана Дечева

Преждевременното напускане от училище не е личен проблем на детето, което 
отпада от образователната система, нито е проблем само на семейството на детето. 
Преждевременното напускане от училище е широкомащабен проблем, който рефлек-
тира върху цялото общество, а ефектът от него се засилва с всяка следваща година. 
Високият му дял е пречка пред развитието на националните икономики, на конку-
рентоспособността и финансовата стабилност както на отделната държава, така и 
на Европейския съюз като цяло, това са пропуснати възможности за младите хора и 
загуба на социален и икономически потенциал. „Драстичното намаляване на броя на 
младите хора, които напускат преждевременно училище, е инвестиция от основно 
значение за бъдещото благоденствие и за социалното сближаване в ЕС“1.

1 Препоръка на Съвета относно политики за намаляване преждевременното напуска-
не на училище COM (2011) 19 окончателен, стр.2. <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=COM:2011:0019:FIN:BG:PDF>.
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Намаляването на дела на преждевременно отпадналите ученици е в основата на 
постигането на основни цели в рамките на стратегия „Европа 2020“. „Те са свързани 
както с целите за „интелигентен растеж“ посредством повишаване на равнището на 
образованието и обучението, така и с тези за „приобщаващ растеж“, като засяга един 
от основните рискови фактори за безработицата и бедността“2. С всеки младеж, на-
пуснал преждевременно класната стая, общоевропейската идея за устойчив растеж, 
базиран на икономика основана на знанието, изглежда все по трудно постижима, тъй 
като липсата на минимален образователен ценз е условие за повишаване на нивата на 
безработицата, поставя преждевременно отпадналите младежи в непосредствен риск 
от бедност и социално изключване. „Едно дете, незавършило средно образование е 
много–по вероятно да не може да си намери работа, да живее в бедност и да търси 
подкрепа от държавата; да попадне в затвора, да не се грижи за здравето си, да отгледа 
на свой ред деца, които отпадат от училище“ (Bridgeland et al., 2006). За да се прекрати 
подобен порочен кръг, следва да се предприемат действия за превенция, интервенция 
и компенсация на отпадащите ученици или на тези в риск от отпадане. Изборът на 
мерки за редуциране дела на напускащите училище е сложен и трудоемък процес, 
поради сложността на проблема и множеството фактори, които го обуславят. Наред 
с огромното разнообразие от фактори и причини, водещи до отпадане от училище, 
могат да бъдат идентифицирани и широк набор от мерки и дейности, чрез които се 
въздейства върху проблема. Изборът на конкретната мярка или набор от мерки е 
сложна задача, която изисква доброто познаване на проблема и целевата група, върху 
която ще се прилагат дейностите. Грешно подбраната дейност или ненавременното й 
изпълнение са в състояние да намалят нейния ефект до степен, в която прилагането й 
става неефикасно. Едно от най-големите предизвикателства пред експертите, работе-
щи в сферата на образованието, и политиките за редуциране дела на отпадащите уче-
ниците е именно да подберат точният набор от интервенции, чрез които да обхванат 
възможно най-голям брой деца, така че да бъдат елиминирани възможно най-много 
от факторите, поставящи ги в риск от отпадане. 

В настоящия доклад ще бъдат представени резултатите от проведено количест-
вено изследване на мерките, които следва да оказват най-голямо въздействие върху 
проблема с преждевременното напускане от училище, съгласно особеностите и спе-
цификите на българската образователна система и обучаващите се в нея деца. Ос-
новната цел на направения анализ е да представи една от най-ефективните и ефикас-
ни мерки, която би помогнала на работещите с деца риск от отпадане, да продължат 
своето обучение. Задачата, която си поставя настоящата разработка, е да обоснове 
необходимостта от създаването на различни клубове по интереси като ефективно 
средство за намаляване на отпадането, особено при учениците от ромски произход. 
Също така ще бъдат представени и примери за добри практики на успешни клубни 
дейности, които се прилагат в други държави, с цел задържане на учениците в учили-
ще и повишаване на академичния успех и мотивацията за учене. 

С цел да бъдат изведени най-ефективните и популярни мерки сред експертите, 
работещи в областта на образованието, и по-конкретно политиките за намаляване 
дела на ПНУ, беше проведено анкетно проучване. Потенциалните респонденти бяха 
идентифицирани посредством степента на тяхното участие и инициативност в про-

2 Препоръка на Съвета относно политики за намаляване преждевременното напускане на 
училище COM(2011) 19 окончателен, стр 7, (1)
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екти и програми, насочени към справяне с проблема с високият брой на отпадащи-
те ученици. В анкетната карта бяха включени въпроси, посредством които да бъде 
оценен експертния капацитет на респондентите спрямо особеностите на проблема 
– до каква степен те са запознати с него и къде го позиционират сред останалите об-
разователни проблеми. Анкетните карти бяха изпратени на 300 учебни заведения в 
различни по големина населени места в страната, на 55 общини и 60 неправителстве-
ни организации, работещи в сферата на образованието и проблемите на отпадащите 
ученици. Получени бяха 94 попълнени анкети, като 10 от тях бяха непълни или има-
ха неточности при въвеждането на информацията. Получени бяха и седем имейла, в 
които директорите на съответните учебни заведения обясняват, че нямат проблем с 
отпадането и нямат какво да споделят по въпроса. Общият брой на коректно попъл-
нените анкети, използвани за целите на изследването, е 85, като 67 от тях са изпра-
тени от учебни заведения и 18 от представители на общинска администрация. При 
анализа на данните следва да се отбележи неравномерното разпределение на получе-
ните отговори. Преобладаващият брой респонденти в изследването са представители 
на организация или институция от малки и средни населени места от градски тип. 
Следователно преобладаващата оценка за ефективността на предложените мерки от-
разява нуждите на организации и институции от средни по размер общини.

Мерките, които оказват най-голямо въздействие при решаването 
на проблема с отпадането
Различни са причините, които могат да доведат до преждевременното напус-

кане на едно дете от училище. В настоящия доклад ще бъдат представени малка част 
от тях, които се извеждат най-често като предпоставка за отпадането на учениците 
от ромски произход. Поради обема на разработката и ограниченията на изследова-
телския метод, настоящия доклад не претендира за изчерпателност. Неговата цел е да 
представи основните разбирания и нагласи на респондентите, участвали в анкетата, 
за степента на ефективност на различните мерки за справяне с конкретен проблем, 
водещ до преждевременно напускане от училище.

Една от предпоставките, обуславящи отпадането на детето от училище е негова-
та невъзможност да разбере учебния материал, защото той бива преподаван на нераз-
бираем за него език. Логично, когато ученика не е в състояние да разбере учебния мате-
риал, той не може да го възпроизведе, академичният му успех е изключително нисък, в 
следствие на което той губи мотивация за учене и след известен период от време отпа-
да. Според респондентите, участвали в анкетното проучване, най-ефективната мярка, 
която би помогнала за задържане на тези деца в училище е предварителното обучение 
по български език преди постъпване в първи клас, което според 79,3% от отговорили-
те оказва значителен ефект при усвояването на българския език при учениците, които 
не го владеят достатъчно добре. Положително въздействие за същия проблем оказва 
и включването на децата в целодневна форма на обучение (72,3% – много ефективна), 
както и осигуряването на допълнителни часове по български език по време на учебна-
та година (74,7%). За привличане и задържане на децата, които не владеят достатъчно 
добре български език респондентите препоръчват да се сформират групи по интереси 
и извънкласни дейности (53%) и поддържане на мотивацията на учениците с модерни 
методи на преподаване (54,2%). Като ефективна мярка се оценява и въвеждането на 
длъжността образователен медиатор за учениците, чийто майчин език не е български. 
Съществува разлика в мнението между отделните респонденти за степента на ефек-
тивност на групите за свободно избираема подготовка. Тази мярка получава значи-
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телна подкрепа от отговорилите учители и директори на учебни заведения, и по-слаба 
оценка от представители на общинската администрация и педагогически съветници. 
Имайки предвид близостта на първата група анкетирани до децата и техните нужди 
може да се приеме, че осигуряването на групи по СИП оказва влияние върху повиша-
ване знанията на децата по български език.

Най-ефективните мерки в помощ на деца, които не 
владеят достатъчно добре български език

%  избрали 
мярката 
за най-

ефективна 

%  на 
оценилите 

мярката 
като много 
ефективна

Предварително обучение по български език преди 
постъпване в първи клас 22,36 79,3

Включване в целодневна форма на обучение 21,94 72,3

Въвеждане на длъжността помощник на учителя/
образователен медиатор, за учениците, чийто майчин език 
не е български

15,19 48,2

Осигуряване на допълнителни часове по български език по 
време на учебната година 11,39 74,7

Поддържане на мотивацията на учениците с модерни 
методи на преподаване 10,55 54,2

Организиране на форми за индивидуално наставничество, 
подпомагащо отделните ученици 8,44 44,6

Откриване на почасови, сезонни и съботно-неделни групи в 
детските градини 3,38 20,5

Включване в интерната на форма на обучение 2,95 19,3

Сформиране на групи по интереси за извънкласни дейности 2,95 53

Сформиране на групи по свободно избираема подготовка 
(СИП) 0,84 47

За повишаване на мотивацията и заинтересоваността на учениците от учебния 
процес, според отговорилите на анкетата, следва да се промени начина на препода-
ване на учебното съдържание, като се въведат интерактивни методи за преподаване 
в час (67,1%) и по време на извънкласните форми на работа (58,8%), да бъде обнове-
на материално-техническата база (51,8%) и да се използват съвременни технически 
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средства в процеса на преподаване (60%). Честите посещения на преподавателите по 
домовете според резултатите от анкетата не оказва очаквания ефект. Особеното при 
тази мярка е, че тя се прилага често в повечето учебни заведения, при които има деца 
в риск от отпадане, системно отсъстващи без уважителна причина. Макар че според 
респондентите тя не оказва търсения ефект, тя продължава да се осъществява, тъй 
като учителите не познават по-добър метод за връщане на учениците в час.

Най-ефективните мерки за повишаване на мотивацията 
и заинтересоваността на учениците от учебния процес

%  избрали 
мярката 
за най-

ефективна 

%  на 
оценилите 

мярката 
като много 
ефективна

Разработване и прилагане на иновативни и комплексни 
методи на преподаване в извънкласните форми на работа 15,95 58,8

Ползване на интерактивни методи за преподаване на 
учебния материал 15,95 67

Обновяване на материално-техническата база 15,18 51,8

Ползване на съвременни технически средства в процеса на 
преподаване 12,84 60

Разчупване на стандартните форми на преподаване 11,28 70,6

Посещения на класните ръководители и възпитателите по 
домовете на учениците 8,95 34,5

Осъвременяване на учебното съдържание 7,00 68,2

Летни училища/академии по изкуства или други интереси с 
гост лектори 5,45 34,5

Задължителната предучилищна подготовка и включването в целодневна фор-
ма на обучение са идентифицирани като ефективни мерки и за повишаване на ни-
ските академични резултати при ученика. Когато ниският успех е резултат от липса 
на желание на детето да се включи в учебния процес, тогава като ефективно средство 
за повишаване на мотивацията му се извеждат въвеждането на модерни и интерак-
тивни методи на преподаване. Ако слабите академични резултати не се дължат на 
мотивацията на ученика, а на невъзможността му да разбере учебното съдържание, 
според анкетираните, този проблем може да се реши чрез въвеждането на специален 
помощник-учител за работа с изоставащите ученици и изработване на индивидуална 
програма за работа със семейството му, с цел преодоляване на проблемите свързани 
с ученето. Мерки, при които се осигуряват под различни форми допълнителни часове 
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за преговор и изясняване на учебното съдържание, според отговорилите на анкетата 
не са толкова ефективни. Причината най-вероятно се дължи на формата, в който се 
предлагат подобни занимания. Те най-често са в свободното време на ученика, като 
методиката на преподаване на материала не се различава от тази в час. Така вместо да 
допълнят знанията си, децата се демотивират допълнително. Тъй като подобни ини-
циативи са на доброволен принцип, много често учениците, които имат най-голяма 
нужда от тях не ги посещават. 

Най-ефективните мерки за справяне с проблема Ниски 
академични резултати при ученика

%  избрали 
мярката 
за най-

ефективна 

% на 
оценилите 

мярката 
като много 
ефективна

Задължителна подготовка преди постъпване в първи клас 20,51 83,5

Включване в целодневна форма на обучение 19,66 70,6

Въвеждането на помощник-учител за работа с изоставащите 
ученици 11,97 58,8

Изработване на индивидуални програми за психолого-
педагогическо въздействие на ученика, с цел преодоляване 
на проблеми свързани с ученето

8,97 49,4

Изработване на индивидуална програма за работа със 
семейството на ученика, с цел преодоляване на проблемите 
свързани с ученето 

8,55 51,8

Ползване на интерактивни методи за преподаване на 
учебния материал 8,55 57,6

Поддържане на мотивацията на учениците с модерни 
методи на преподаване 7,26 64,7

Допълнителни уроци за наваксване на пропуснатия 
материал 6,41 -

Въвеждане на материални стимули за повишаване на 
академичния успех. 5,56 36,5

В началото на годината да се провеждат опреснителни 
курсове по математика и език 2,56 18,8

Периодичен анализ на резултатите на учениците. 20,51 38,8

Липсата на мотивация на ученика да посещава учебните занятия е сериозен 
проблем, който от своя страна води до усложнения като системните отсъствия от 
училище. Проведеното анкетно проучване не успя да представи конкретни насоки за 
мерките, които оказват най-голям ефект върху справянето с проблема. Така напри-
мер установяването на по-строги дисциплинарни наказания за системно отсъства-
щите ученици се оценява различно при отделните респонденти. Тази мярка има слаба 
подкрепа от експертите от общинската администрация (26%), ефектът й е оценен по-
високо от преподавателите (42%), а 61% директорите я намират за много ефективна. 
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Разминаване в оценката на една и съща мярка в зависимост от позицията на анке-
тираните се откри и при мярката провеждане на периодични анализи за причините 
за отсъствията на детето. Заради допълнителните задължения, които произлизат от 
въвеждането на тази мярка, тя не е популярна сред учителите (19% са я оценили като 
много ефективна). Директорите (38%), които също биха получили допълнителни от-
говорности, но значително по-малко от своите колеги, също не подкрепят мярката. За 
53% от останалите респонденти, които нямат преки задължения към изпълнението 
на дейността, я оценяват като много ефективна. 

Най-ефективните мерки за справяне с проблема висок брой отсъствия 
при учениците

% избрали 
мярката 
за най-

ефективна 

Създаване на база данни с учениците в училище 22,32

Редовни проверки от РИО за присъствието на учениците в училище 22,32

Създаване на условия за провеждане на различни спортни занимания през 
учебната година 14,29

Контрол от прокуратурата за издаване на медицински бележки с невярно 
съдържание 14,29

Въвеждане на по-строги дисциплинарни наказания за настойниците на 
системно отсъстващите ученици 12,05

Създаване на различни клубове по интереси 12,05

Въвеждане на по-строги дисциплинарни наказания за системно 
отсъстващите ученици 11,61

Редовни проверки от Общината за присъствието на учениците в училище 8,48

Въвеждане на психологически консултации в училище 8,04

Предоставяне на по-голяма възможност учителите да напасват програмата 
към нуждите и възможностите на учениците 7,14

Извършване на индивидуални оценки на всички ученици за степента на 
риск от отпадане 6,70

Редовни проверки от МОМН за присъствието на учениците в училище 6,25

Провеждане на периодични анализи за причините за отсъствията на детето 3,13

Когато се извеждат причините водещи до отпадане от училище, изследователи-
те в повечето случаи обособяват отделна група фактори, в която включват етнокул-
турните специфики на малцинствата в съответната държава. Резултатите от проведе-
ното проучване извеждат на първо място като най-ефективна мярка за задържане на 
учениците от малцинствата въвеждането на ранно здравно образование в училище. 
Макар да няма официални данни за етническия състав на отпадналите ученици, на-
блюденията на работещите в сферата на образованието са, че преобладаващият брой 
напуснали училище деца са от ромски произход. Това разбиране се потвърждава и 
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от представените отговори на зададения въпрос. Макар в него да не се споменава 
конкретен етнос, респондентите асоциират представените мерки като насочени към 
учениците от ромски произход. Любопитна е мярката, която се извежда като най-
ефективна при решаването на зададения проблем. Обяснението следва да се търси в 
една аномалия, която се наблюдава в страната по отношение на отпадащите ученици. 
За разлика от повечето държави, при които делът на ПНУ е по-висок сред момчета-
та, в България броят на отпадащите момичета е значително по-висок. За момичета-
та от ромски произход причината се дължи на ранна женитба и ранна бременност. 
Ето защо според отговорилите експерти е необходимо да се промени ценностната 
система на младежите, като им се предостави необходимата информация, за да взе-
мат правилното решение за своето бъдеще. Освен здравното образование, учениците 
имат нужда от подкрепа и мотивация да продължат своето образование след 7. клас. 
Образованието следва да се представи като по-добрата алтернатива пред ранния брак 
и влизането на пазара на труда. Мярка, която оказва ефект и върху разглеждания 
проблем е осигуряване на различни по вид извънкласни дейности. 

Най-ефективните мерки за преодоляване негативното 
влияние на заобикалящата среда и етнокултурните 

специфики

% избрали 
мярката 
за най-

ефективна

%  на 
оценилите 

мярката 
като много 
ефективна

Ранно здравно образование 16,15 62,4

Специализирана работа за мотивация на учениците от 
ромски произход в гимназиалната степен за продължаване 
на образованието във висшите училища.

14,62 47,1

Разширяване на обхвата на извънкласните дейности 13,46 58,8

Утвърждаване на длъжността „помощник на учителя/
образователен медиатор“ 11,54 45,9

Сформиране на групи по свободно избираема подготовка 
(СИП) в областта на културата, фолклора танцови 
формации; изкуства; традиционни занаяти.

10,77 45,9

Извеждане на учениците от кварталното училище и 
интегрирането им в масовите училища. 8,46 42,4

Въвеждане на ментор/наставник 8,08 48,2

Разширяване на обхвата на СИП „Култури на етносите“ 
(Етнология) 6,92 22,4

Психологическата помощ от страна на училищния психолог или педагогиче-
ския съветник се извеждат като двете най-ефективни мерки за идентифициране на 
проблемите на отделния ученик и предприемане на действия за справянето с тях. 
Извънкласните дейности и осигуряването на допълнителни занимания по интере-
си според респондентите оказват най-голямо влияние върху детето за преодоля-
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ване негативното въздействие на заобикалящата среда и връстниците. Учениците, 
произхождащи от проблемни семейства и/или бедни квартали следва да бъдат при-
влечени и задържани възможно най-дълго в училище, за да се неутрализират пред-
поставките, които ги поставят в риск от отпадане. Според резултатите от анкетното 
проучване, финансовите стимули като увеличаване на размера на стипендията за 
успех или на социалната помощ не биха задържали проблемните ученици в учили-
ще. Най-ефективната мярка за решаването на конкретния проблем е въвеждането 
на допълнителни занимания, които да са интересни за младежите до степен, в която 
да пожелаят да останат и след учебно време в училище.

Най-ефективните мерки в помощ на неутрализиране на 
вредното влияние на връстниците и/ или заобикалящата 

среда

%. избрали 
мярката 
за най-

ефективна 

%  на 
оценилите 

мярката 
като много 
ефективна

Провеждане на периодични разговори с учениците с 
училищен психолог 14,62 58,8

Включване на детето в различни извънкласни дейности 13,68 57,6

Осигуряване на допълнителни занимания по интереси 11,79 61,2

Провеждане на разговори с учениците от педагогическия 
съветник. 10,85 51,8

Увеличаване на размера на стипендията за успех 10,38 64,7

Разработване на училищна политика за ненасилие 9,43 48,2

Въвеждане на допълнителни материални стимули, с цел 
задържане ученика в училище 8,96 45,9

Извеждане на детето от кварталното училище. 8,02 36,5

Увеличаване на размера на социалната стипендия 6,60 40,2

Включване на учениците в училищното самоуправление 5,66 44,7

Периодично провеждане на беседи на тема полово-
предавани болести и репродуктивно здраве 14,62 41,2

Периодично провеждане на беседи за превенция на 
зависимости 13,68 42,7

Включване на детето в интерната форма на обучение. 11,79 17,6

Ефектът от клубната дейност
Резултатите от проведеното анкетно проучване показаха, че въпреки наличи-

ето на множество различни мерки, насочени към редуциране дела на ПНУ, експер-
тите извеждат като най-ефективни ограничен брой дейности. Сред мерките, които се 
приемат за най-ефективни, са въвеждането на предучилищната подготовка и ЦОУД, 
осигуряване на извънкласни дейности по интереси за учениците, осигуряване на 
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психологическа помощ и консултация, въвеждане на интерактивни методи за пре-
подаване, работа с родителите. Голяма част от мерките, получили най-висока оценка, 
вече се прилагат в учебните заведения под една или друга форма. Пример за подобна 
мярка са извънкласните дейности на различни теми и в разнообразни форми. Спо-
ред представител на НПО, работещо в сферата на образователната интеграция на 
малцинствата, добри резултати се постигат чрез „създаване на клубове по интереси, 
защото тук се включват различни дейности. Когато децата играят, те се увличат и 
забравят за различията си. Това скъсява дистанцията на общуване“. Извънкласните 
и клубни дейности се оказват универсално средство, панацея за справяне с набор от 
проблеми, които възникват в съответното учебно заведение. Те се използват както за 
привличане и задържане на ученика в училище, така и за повишаване на мотивацията 
му за учене и постигане на по-високи академични резултати. Въвеждането на разноо-
бразни извънкласни дейности е предпочитана мярка за въздействие върху децата от 
ромски произход. Според директор на училище, в което се обучават предимно учени-
ци от ромски произход, необходимостта от създаването и поддържането на клубни 
дейности спомага за повишаване на интереса и мотивацията на децата да посещават 
училище. Клубната дейност, която се поддържа в това учебно заведение, е фолклорен 
ансамбъл, чрез който се „... развива ритмика, взаимодействие, взаимоотношенията 
по между си, могат да се изявяват. Това дава възможност на децата да се докоснат до 
един свят, който родителите им не могат да им предоставят – посещават различни 
държави, места култури. Това е един контакт, който децата запомнят“.

Добавената стойност, която се преписва на клубните дейности, е, че чрез тях на 
учениците се осигурява така необходимото разнообразие от стандартния учебен час 
и това ги мотивира да останат по-дълго в училище. Изследвания върху поведение-
то на участващите в клубни дейности показват, че тези ученици изграждат по-силна 
връзка с училището, училищната дейност и ценности и своите връстници (Mahoney, 
2000; Mahoney & Cairns, 1997). Участието в извънкласни занимания предоставя на 
учениците възможност да се включат в дейности, от които те реално се интересуват 
и които не са част от скучния и еднообразен учебен план. Ученикът се мотивира да 
посещава училище, защото там се намира вече и клубът – мястото, в което може да 
развие своите заложби, да се срещне с учениците имащи идентични интереси и идеи.

„Извънкласните дейности не само подпомагат задържането на ученика в учи-
лище, но и улесняват преминаването му в една степен на обучение в друга“. Това е 
един от изводите, който прави в своето изследване Finn, резултатите, от който са по-
твърдени през 2006 г. от San Antonio. Според данните от изследването, посредством 
участието си в клубни дейности, учениците създават нови приятелства и развиват 
чувство към принадлежност към даден компания и учебната среда. Чувството за при-
надлежност на ученика към новите приятели, които намира, са причина той да остане 
в училище. Davalos, Chavez, and Guardiola (1999) в своето изследване за ефекта от 
участието в извънкласни дейности при учениците от латиноамерикански произход 
доказват, че тези от тях, включени в такива, са по-склонни да останат в училище в 
много по-голяма степен в сравнение с техните връстници, които не участват.

Една от основните причини, поради които следва училищата да поощряват 
създаването на разнообразни по вид и теми клубове, е, че посредством тях учениците 
биват привлечени и задържани в училище. Така те биват предпазени от негативното 
влияние на заобикалящата среда и връстници. Според доклада No Child Left Behind: 
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The facts about 21st Century Learning 49% от учениците, които не участват в извън-
класни дейности има по-висока вероятност да приемат наркотични средства и 37% е 
по-вероятно да станат преждевременно млади родители в сравнение с тези, които са 
включени в подобни инициативи.

Извънкласните дейности помагат за повишаване на академичния успех на уче-
ниците. Изследване, проведено с 22 000 ученици от проф. Kevin J. McCarthy, показва 
че учениците, участвали в някаква форма на междуучилищна спортна дейност, имат 
по-високи оценки от тези, които не са били включени в подобни инициативи. Общи-
ят успех на изследваните ученици за тези, участващи в извънкласни дейности е 3.01, 
като 4 е най-високата оценка, а за тези, които не са участвали средният успех е 2.44.

Един добър пример за клубна дейност, насочена към намаляване на отпада-
нето, е програмата The School Completion Programme, при която на децата се осигуря-
ва приятна среда и подкрепа за написване на домашната работа. Целта на клубовете 
е да се осигури безопасна и защитена среда за учениците, особено тези, който нямат 
обособен кът за учене в дома си и живеят в бедни квартали. Програмата се предла-
га на всички ученици от класа, като допълнително внимание се обръща на тези от 
тях, които са в риск от отпадане. Писането на домашни се съчетава с дейности като 
спорт, рисуване и изработване на различни предмети. В тези клубове се предоста-
вя и безплатна храна, което ги прави привлекателни за децата от социално-слаби 
семейства. Една от целите на програмата е да включи и родителите в работата на 
клуба, като по този начин те да следят развитието на своето дете. В някои училища 
се осигурява безплатен транспорт, особено ако учениците живеят в отдалечен и 
трудно достъпен квартал.

Състоянието на квартала, в който живее едно дете, оказва силно влияние 
върху неговото поведение и цялостно развитие. За да се преодолее негативното въз-
действие на заобикалящата среда се въвеждат мерки, чрез които да се помогне на 
детето да разгърне своя потенциал и повиши мотивацията си за учене. Програма с 
такава насоченост е Positive Activities for Young People (PAYP), чиято основна задача 
е да помогне на деца в риск от социално изключване да развият своя потенциал 
и възможности. PAYP е инициатива, осъществявана от няколко министерства във 
Великобритания, която замества работещите преди нея програми предоставящи 
занимания през лятната ваканция.  Включените в програмата ученици имат въз-
можност да избират измежду различни дейности, чрез които да повишат своите 
знания и умения. Тези от тях, които проявят интерес или талант, са окуражавани 
да продължат заниманията и по време на учебната година. Важна задача, която си 
поставя тази програма е да помогне за преодоляването на съществуващите стерео-
типи и негативни нагласи спрямо децата от уязвимите групи. В резултат от изпъл-
нението на програмата е констатирано намаляване на криминалното и девиантно 
поведение на значителна част от участниците. 88% от регистрираните резултати от 
програмата са с позитивен ефект и само 5% с негативен3. 

Съществуват редица възможности за привличане и задържане на учениците 
в риск от отпадане посредством включването им в различни клубни дейности. По-
тенциалът за въздействие върху проблема с отпадащите ученици посредством тази 
мярка в българските училища все още се развива. Едно от основните препятствия 
за развитието на клубната дейност и нейното масово установяване в училищата е 

3  <https://www.education.gov.uk/publications/eOrderingDownload/CRG-01998-2006.pdf>.
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невъзможността за набавяне на средства за създаване и поддържане на различните 
клубове. Този проблем в последните години изгубва своята значимост благодарение 
на възможностите за външно финансиране, които се осигуряват от структурните 
фондове, национални програми и неправителствени организации. Остава единстве-
но волята и желанието на директора на училището да инициира и създаде условия за 
провеждането на разнообразни форми на извънкласни дейности, обект на интерес 
на учениците.
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Oбразователни модели за работа с ученици билингви от ромски произход
(Проектно базирано обучение по български език и литература)

Мария Николова, ОУ „Отец Паисий“, село Стефан Караджа

Обучението на ученици билингви от ромски произход винаги трябва да се раз-
глежда в два аспекта – социолингвистичен и методически1. Тези аспекти не бива да се 
отделят един от друг, защото методическите подходи и техники на учителя по български 
език и литература, а и не само, трябва да се съобразят както с езиковото съзнание, така 
и с обществените нагласи и очаквания на обществената група към която принадлежат.

Трудностите, които срещат учениците билингви от ромски произход в своето 
обучение, са главно от комуникативен, собствено езиков и информативен характер. 
Комуникацията по време на урока е затруднена заради ниската езикова компетент-
ност на учениците, което от своя страна затруднява обмена на информация в час. 

1 Ангелова, Т. ролята на обучението по български език за интегрирането на ученици в дву-
езична среда. <http://liternet.bg/publish/tangelova/roliata.htm>.
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Тези ученици много трудно се включат в учебния процес, а много често остават извън 
него. Липсата на достатъчен речников запас и владеене на уместни синтактични кон-
струкции на български език са главната причина учениците да не са в състояние да 
усвояват учебния материал и да показват слаби резултати при проверка на знанията.

Как да преодоляваме тези дефицити? Това е главният въпрос пред всеки учи-
тел, който работи в мултикултурна среда. Целта на този доклад е да сподели нашия 
опит в тази насока.

В ОУ „Отец Паисий“, село Стефан Караджа, област Силистра, 95 % от ученици-
те са от ромски произход. По правило в училище тези деца идват без всякакакви рече-
ви умения и комуникативни способности на български език, тъй като в семейството 
и по-близката им среда се говори на турски език2.

Децата, които са посещавали ППГ3, показват задоволителни речеви умения на 
български език на входното ниво в първи клас. До пети-шести клас учениците са мо-
тивирани да овладяват българския език, респективно учебния материал по другите 
предмети, но след тази възраст (около седми и осми клас) се забелязва демотивация 
на учениците и застой.

Като основна причина за това може да приемем факта, че повечето от ученици-
те имат съзнанието, че няма да продължат образованието си след осми клас. В едни 
от случаите се наблюдава липса на желание, напр. за момчетата дипломата за осми 
клас е само необходима притурка към шофьорската книжка, в други случаи, главно 
при момичетата, успешните брак и бъдеще не се свързват по никакъв начин с по-ви-
соко образование. Друга причина е, че връзките в ромските семейства и общности са 
много близки, материалното положение на тези семейства е по-тежко и като резултат 
учениците не продължават образованието си в професионалните гимназии, които по 
принцип са съсредоточени в областния град, а общинското СОУ не разполага с капа-
цитет да разкрива паралелки с професионална насоченост4.

Затова за нас първата стъпка е работата със семействата на учениците. Роди-
телският клуб в ОУ „Отец Паисий“ съществува от тази година и има отворен и по-
неформален статут, за да се избегне елементът на „задължителност“. Това го направи 
привлекателен за почти всички семейства на учениците5. Организирани бяха редица 
съвместни мероприятия, като тяхната цел бе децата да получат по-добра подкрепяща 
среда за учене в семействата си. Проведохме кръгла маса с родители и ученици „Об-
разованието като средство за повишаване на социалното благополучие“, „Дни на от-
ворените врати“ за посещение на уроци, казахме „Стоп“ на класическите родителски 
срещи, организирахме „Кафене за родители“ и Клуб на майките, във втори клас се 
проведоха родителски срещи под надслов „Имам вече ученик! Как да му помогна?“.

2 Учениците от ОУ „Ст. Караджа“ са с мюсюлманско вероизповедание от уста-миллета и 
техният майчин език е турски.

3 Децата, които не са посещавали ППГ не само не владеят в достатъчна степен български 
език, но и по-трудно се адаптират към училищната среда.

4 Според нас, ако в отдалечените от областния център общински СОУ има паралелки с 
професионална насоченост, повече ученици ще са мотивирани да продължат образовани-
ето си след 8 клас.

5 Отбелязваме, че повечето ученици се отглеждат от баби и дядовци, тъй като родителите 
им работят извън страната, главно в Испания или Германия.
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Вторият акцент за оптимизиране на учебно-възпитателния процес и подобря-
ване на образователните модели е повишаване на квалификацията на учителите за 
работа с ученици билингви от ромски произход. Всички членове на педагогическата 
колегия преминаха обучение по четирите модула към ЦМЕДТ „Амалипе“ и получиха 
сертификат. През тази година всички начални учители повишиха и своята профе-
сионално-квалификационна степен. Повечето учители преминаха и други форми на 
квалификация. Постарахме се вътрешно-училищната квалификация да бъде на ниво 
и да стане част от квалификационни план и на РИО – Силистра.

Във връзка с това бяха проведени и два открити урока в първи и в седми клас. 
Във втори клас урокът бе свързан с проблема за активното учене в мултикултурната 
класна стая, а темата на урока бе „Четене на двойки думи със съгласни по корелативни 
двойки“. След урока бе проведен обучителен семинар с начални учители от общината. 
Малките второкласници сами изработиха материалите, с които се онагледи урокът 
(постер, рисунки, табло) и така осмислиха езиковите явления във връзка със заоби-
калящата ги действителност по-добре, а не само като абстрактни езикови явления. 
Урокът бе свързан с обучението по роден карай, домашен бит и техника и изобра-
зително изкуство. Предимство бе, че децата работеха повече по групи и се използва 
техниката на синергия6.

В седми клас откритият урок бе по български език и литература и беше вклю-
чен в квалификационни план на РИО – Силистра като „Урок по проект в час по бъл-
гарски език и литература“ (вж. приложението) на тема „Пътят и пътуването на Алеко 
Константинов до Ниагара“. Урокът се проведе на два етапа, като и двата урока бяха 
наблюдавани от учители от областта, които работят главно в мултикултурна среда, 
и бе съпътстван от обучителен семинар. На финалния урок, учениците представиха 
свои продукти – презентация на маршрута на Алеко Константинов със снимки от 
онова време, което обвърза обучението по български език и литература с обучението 
по история, география и ИКТ; туристическа оферта за екскурзия до Ниагарския во-
допад, което разви в групата умения за събиране и сравняване на информация от ин-
тернет и атрактивното й и конкурентно представяне; разказ за пътуване на ученик до 
Испания, което мотивира и стимулира учениците за създаване на лично творчество.

Като резултат в този тип уроци учениците развиват своите ключови компе-
тентности:

– четивна грамотност на ученици билингви от ромски произход и умения за 
учене (събиране на информация от разнообразни източници и умения за разпреде-
ление на времето), емоционално и естетическо възприемане и преживяване на света 
чрез художествената литература;

– осмисляне на значимостта на природата за света на човека и нейното опазва-
не като екологична и духовна ценност;

– работа с компютър, работа с интернет, изготвяне на презентация;
– екипност, предотвратяване и овладяване на конфликти;
– умения за работа по проект (планиране, лидерство, проактивно поведение и 

себепредставяне, умение за презентиране на резултати; създаване на продукт и пре-
зентиране.

6 Ангелова, Т. Новите образователни технологии, интернет и обучението по български 
език. <http://liternet.bg/publish/tangelova/novite.htm>.
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Нашето мнение е, че само като развиваме ключовите компетентности на уче-
ниците, може да очакваме по-високи резултати във връзка със специфичните цели, 
които поставят пред учениците различните образователни области.

Проектно базираното обучение дава възможност да се обвържат знанията по 
български език с другите образователни области, защото се основава на междупре-
дметните връзки. Това обучение дава възможност и извънкласните форми и дейнос-
ти на учениците да се обвържат пряко с учебния процес.

Друг опит в проектното обучение, който ще представим, е обвързването на 
работата в часовете по български език и литература с работата в часовете по СИП 
„Фолклор на етносите в България – ромски фолклор“ и дейностите и изявите на арт 
клуб „Три в едно“ по Проект „УСПЕХ “. Почти всички ученици, които изучават СИП 
„Фолклор на етносите в България – ромски фолклор“ в по-голямата си част участват 
и в арт клуб „Три в едно“. Повечето ученици са от пети клас. В часовете по литература 
в пети клас се изучават главно фолклорни приказки и песни и празниците на различ-
ните религиозни и етнически общности в България, семейните празници, както и 
празниците, свързани със слънчевия календар и земеделския цикъл.

През първия учебен срок поставихме акцент върху празника Коледа. Извън 
предвидените в учебната програма часове и обем учебно съдържание подготвихме и 
„Коледна приказка“. В тези допълнителни занимания учениците се запознаха с про-
изхода на обичаите и атрибутите на Бъдни вечер и Коледа – какви са символите на 
Бъдника и трапезата на Бъдни вечер, кога и откъде сме възприели Коледната елха, 
Коледния чорап, кой е Дядо Коледа и какъв е неговият произход и т. н. Учениците 
усвоиха и интерпретираха доста големи по обем и съдържание текстове, които раз-
казаха след това на съучениците си и гостите на училищното коледно тържество. По 
време на тази изява децата разказваха доста свободно за произхода и символиката на 
Бъдни вечер и Коледа. Бяха освободени от рамката на класната стая, от притеснени-
ето как ще бъдат оценени от учителя в час и в резултат всички се представиха отлич-
но. Всички ученици от групата бяха оценени с отличен не само по СИП „Фолклор на 
етносите“, но и по български език – ЗИП. Нашето мнение е, че тези оценки действат 
изключително мотивиращо на учениците, а проектното обучение по БЕЛ в пети клас 
на тема „Произход и символика на Бъдни вечер и Коледа“ постигна своите цели и 
бе финализирано успешно с представителна изява, в която участваха половината от 
учениците в пети клас.

През втория учебен срок акцентът бе върху фолклорната приказка. Работният 
проект нарекохме „Обичам народните приказки“. Освен задължителните в учебна-
та програма народни приказки, в часовете по СИП „Фолклор на етносите в Бълга-
рия – ромски фолклор“ прочетохме и интерпретирахме и приказки на други етноси 
– ромски, турски, арменски, еврейски. Учениците осмислиха най-важното, а то е, че 
ценностните системи на различните етноси са много близки. Изявата на учениците 
свързахме отново с представителна изява по Проект „УСПЕХ “. На 4 юни 2013 г. уче-
ниците представиха пиесата „Златна българска приказка“ с автор Таня Дългъчева, 
която любезно предостави либретото за детска оперета със същото име за нашата 
изява. Тази изява бе оценена и приета много добре от местната общественост и от 
РИО – Силистра. Децата бяха поканени да се представят и на сцената на читалището 
в село Сокол. Арт клуб„Три в едно“ и ръководителят на групата получиха поздрави-
телни адреси от РИО – Силистра.
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Така проектно базираното обучение почива и върху разбирането за активното 
учене и развива не само речевата и комуникативната компетентност на учениците, а 
и тяхната дискурсна компетентност7. Изборът на заглавия за нашите спектакли до-
принесе много извънкласните дейности и изяви на учениците да се обвържат с учеб-
ния процес и да бъдат в негова помощ и подкрепа.

Тези дейности са само малка част от всички дейности на училището през из-
миналата учебна година. Специално проектно базираното обучение постигна и един 
друг много важен резултат, който е пряко свързан с целите на програмата за превен-
ция на отпадането от училище:

– училището става обичано място за учениците;
– училището получава обществена подкрепа;
– учениците имат по-добра външна среда за подкрепа;
– учениците са мотивирани за учене;
– учениците получават възможност за изява;
– семействата се приобщават към училищния живот;
– променя се самочувствието на учителите и се повишава мотивацията им за 

работа.
Изводът, който правим е, че проектно базираното обучение е един много спо-

лучлив образователен модел за обучението на ученици билингви от ромски произход, 
който дава възможност за целите на ДОИ да се използват форми със засилена инте-
рактивност8, в които учителят е консултант и помощник, който насърчава и окуража-
ва изявяването на знанията и уменията на учениците. Учениците стават инициатори 
на речеви дейности, усвоява активни и продуктивни модели на речеви дейности и 
по този начин повишава своята комуникативна компетентност. Всеки ученик е при-
влечен към по-активни методи за учене, има възможност не само да бъде оценяван, 
а и активно да участва в обсъждането на критериите и методите за оценяване на своя 
труд. Не на последно място трябва да отбележим, че проблемно базираното обучение 
дава възможност за преосмисляне на учебното съдържание, при което учениците да 
получат не само знания, но и опит, чрез който те да повишат своите ключови компе-
тентности и да бъдат подготвени по-добре за живота.

7 Петров, А. Проблемите за дискурса и  дискурсната компетентност на ученици в тео-
рията и практиката на обучението по български език. <http://liternet.bg/publish/apetrov/
discourse.htm>.

8 Ангелова, Т. Новите образователни технологии, интернет и обучението по български 
език. <http://liternet.bg/publish/tangelova/novite.htm>.
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Приложение

УРОК ПО ПРОЕКТ В ЧАС ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
(Методическо описание)

Целева група: 7. клас
Място на провеждане на урока: ОУ „Отец Паисий“, село Стефан Караджа, об-

ласт Силистра
Дата: 14 – 21 февруари 2013 г. от 9:00 ч.
Учител: Мария Николова
Тема на урока: „Пътят и пътуването на Алеко Константинов до Ниагара“
Вид на урока: Проект
Времетраене: среден по продължителност проект (7 дни), две урочни единици:
1 учебен час: Урок за нови знания – един учебен час;
консултации – 
2 учебен час: Презентиране и оценяване.
Цели и очаквани резултати:
Ключови компетентности (Развиващи и възпитателни цели):
– четивна грамотност на ученици билингви от ромски произход и умения за 

учене (събиране на информация от разнообразни източници и умения за разпреде-
ление на времето), емоционално и естетическо възприемане и преживяване на света 
чрез художествената литература;

– осмисляне на значимостта на природата за света на човека и нейното опазва-
не като екологична и духовна ценност;

– работа с компютър, работа с интернет, изготвяне на презентация;
– екипност, предотвратяване и овладяване на конфликти;
– умения за работа по проект (планиране, лидерство, проактивно поведение и 

себепредставяне, умение за презентиране на резултати; създаване на продукт и пре-
зентиране.

Специфични цели по ядра на компетентност (Образователни цели):
Социокултурни компетентности
Стандарт 4:
Осъзнава величието на природата и нейната красота като важна духовна цен-

ност за човека;
Очаквани резултати
Да разбират:
– равнопоставеността и равноценността на природния и човешкия свят, вза-

имната зависимост между човек и природа;
– ролята на Алеко Константинов за оформяне на личността на читателя;
– ролята природата като място за срещи и сътрудничество между културите, за 

единството на света.
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Литературни компетентности
Стандарт 2
Осъзнават спецификата на фигурите и тропите, познават и откриват двоен ме-

тафоричен епитет, метафора в художествения текст
Очакван резултат
Да разбират:
– преносната употреба на езиковите средства в художествения текст;
– функцията на фигурите и тропите за изграждане на образи и картини и за 

въздействие върху читателя.
Стандарт 3
Осъзнават функцията на композицията на художествения текст.
Очакван резултат:
Да разбират понятието ретардация и неговата функция в художествения текст. 
Стандарт 5
Да задълбочат знанията си за личността на Алеко Константинов и понятието 

пътепис
Очаквани резултати:
Да осмислят авторовото присъствие в текста.
Социокултурна и литературна компетентност – общуване с литератур-

ната творба
Стандарт 4
Описва особеностите на художествения свят
Очаквани резултати
Учениците разбират значението на повествователя и ролята на авторовото 

внушение
Стандарт 5
Разкриват в анализ смисъла на изучаваното произведение
Очаквани резултати
Умеят да правят анализ на изучаван художествен текст
Социокултурна и литературна компетентност – създаване на изказвания 

и писмени текстове
Изграждане на умения за създаване на устни и писмени текстове.
Очакван резултат:
Да създават самостоятелно словесни изказвания с подходящо илюстриране и 

аргументиране за презентиране на резултат от изработен продукт.
Основни методи:
Първи учебен час: мозъчна атака, беседа, изследване и обсъждане, текстологи-

чен коментар;
Консултации: метод на планиране, проучване и подготовка на проект, (плани-

ране и подпомагане работата на всеки екип), консултиране;
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Втори учебен час: оценяване на резултатите от проект, рефлексия.
Форми на работа:  фронтална, индивидуална, работа в екип.
Дидактически средства и ИКТ: читателски листи, компютър и интернет, мул-

тимедия.
Междупредметни връзки: история, география, изобразително изкуство, ИКТ.
Вътрешнопредметни връзки: български език (текст описание, текст повест-

вование, глаголи, сродни думи, производни думи, сложни думи, видове изречения по 
цел на общуването), литература (жанр на художествено произведение, композиция 
на художествен текст, епитет, метафора)

Предварителна подготовка:
На учителя:
Първи учебен час: планиране на урока, подготовка на читателските листи, за-

даване на предварителни задачи на учениците, разработка и задаване на изисквания 
към проектите и критерии за оценяване;

Втори учебен час: подготовка на слайдшоу, което да се използва при рефлексията.
На учениците:
Първи учебен час: да прочетат внимателно текста и да определят трите гледни 

точки за наблюдение на водопада, да подготвят рисунки на водопада и да ги подредят 
в специален кът;

Втори учебен час: разделени по групи да влязат в роля на туроператори и да 
подготвят маршрута от село Стефан Караджа до Ниагара (І група) и да подготвят 
маршрут от София до водопада (ІІ група); един ученик да напише разказ (съчинение) 
за свое пътуване.

Ученическото портфолио като елемент от плана
за индивидуална работа при превенция на изоставането
Доц. д-р Пенка Кожухарова, ШУ „Еп. Константин Преславски“

Индивидуалният план за развитие е инструмент за планиране и съгласуване 
на действията на учителите и специалистите за по-добър отговор на потребностите 
на ученика, който среща затруднения и изостава в процеса на обучение. Той e един 
добър залог за успех в процеса на превенция на отпадането от училище и подпомага 
социалното включване на детето. Този план определя целите, задачите за един кратък 
или среден период от време, средствата, методите, ресурсите, които са необходими, 
времето, в което ще се извършва оценка на достиженията, хората, които отговарят за 
интервенцията и накрая механизмите за непрекъсната проверка, корекция на плана и 
взимането на решение, относно неговото развитие. G. Bouchard посочва, че: „Планът 
за индивидуална работа позволява една добра преценка за прогреса на детето. Него-
вото изработване дава насоката на действията, за глобалната поддръжка на детето от 
учителите, специалистите, неговите родители или настойник“.1 

1 Bouchard, G. E., Un enfant, un besoin, un service. Montréal: Conseil scolaire de l’île de Montréa, 
1985. с. 23.
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Свързан е най-вече с оценяване на възможностите, силните страни, потребно-
стите и затрудненията на ученика. Планът за индивидуална работа е едно съгласувано 
споразумение, по което ученикът, учителите, родителите и различните специалисти 
работят съвместно. Оценяват се тези елементи на знанията и уменията, потенциала за 
обучение на ученика, които е възможно да дефинират целите и обекта на корекцион-
на дейност, и допринасят за неговото развитие, съзряване и успех.2 

Винаги, според Landry, този план подпомага комуникацията между екипа-спе-
циалисти и родителите и им позволява да имат реална роля при избора на опреде-
лени дейности и услуги за своето дете. Родителите не са просто информирани, с тях 
се провежда консултация и е изключително важно, че накрая се стига до взаимно 
съгласие. Като цяло планът за интервенция има различни аспекти: за планиране, за 
комуникация, за участие, за съгласуване на интересите и мненията, за координация и 
за обратна реакция и противодействие.3

При разработването на индивидуалния план се използва моделът на „Шестте 
въпроса“ – Кой? (ученикът), Какво? С каква цел? (обучение, първи опити), Кой друг? 
(специалистите и родителите), Къде? (учебната околна среда), Кога? (календар и сро-
кове) и По какъв начин? (средствата и ресурсите). 

Индивидуалният план помага да се фиксират обектите и промените в уменията 
на детето, които искаме да постигнем, предвидените дейности и необходимите ресурси. 
Установява, също така, времето за реализиране на дейностите и постигане на целите 
и извежда приоритетните области на намеса. След като едното дете изпитва сериозни 
проблеми, очевидно е, че те не могат да бъдат регулирани и разрешени от днес за утре. 
Трябва следователно да се действа на етапи. Програмата позволява тяхното изброяване 
и подреждане, като по този начин помага на заинтересованите страни да ги разберат.4

Този подход за корекционна дейност се реализира през няколко етапа:
– Констатиране на трудностите на ученика от учителя в клас;
– По-систематични наблюдения и първи намеси;
– Препоръка за работа с ученика на екип от специалисти и съгласуване на ра-

ботата с ръководството на училището;
– Детайлна диагностика на причините за затрудненията в обучението и харак-

тера на изоставането;
– Описание и оценка на силните и слабите страни в развитието на ученика;
– Разработване на индивидуален план за корекционна дейност;
– Периодично оценяване на развитието на ученика и периодична корекция на 

плана;
– Оценка на състоянието. Взимане на решение за необходимостта от продъл-

жаване на интервенцията;

2 Côté, R., Pilon, W., Dufour, C. et Tremblay, M. Guide d‘élaboration des plans de services et 
d’interventions. Québec : Groupe de recherche et d’étude en défi cience du développement inc.1989.

3 Normore, A. H., Integrating Personnel Evaluation in the Planning and Evaluation of School,  
American Journal of Evaluation. Sep. 2005, Vol. 26 Issue 3, с. 48.

4 Kimberly, K., Administration of Education Programs Students at Risk for School Dropout: 
Supporting Their Persistence. Preventing School Failure. Summer, 2008, Vol. 52 Issue 4, с. 3
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– Набелязване на план за дейности на ученика, учителя и родителите за устой-
чивост на резултатите от интервенцията;

– Периодично проследяване за развитието на ученика. 
На определени интервали специалистите преглеждат плана за намеса и адапти-

рат своите действия в съответствие с получените от ученика резултати. Реализиране-
то на плана за интервенция е динамичен процес. На всеки етап се взимат различни 
решения. Тези стъпки се основават на оценка на нуждите, в зависисимост от основ-
ните слабости на детето в познавателната дейност, характера на неговото общуване с 
връстниците и възрастните. Осмисля се съответствието на плана с успеваемостта на 
ученика и характера на процеса на обучение5.

Важен елемент от технологията за реализиране на индивидуалния план е разра-
ботването на ученическо портфолио за оценка на развитието и постиженията. Идеята 
за ученическото портфолио или папката за индивидуални постижения на учениците 
става все по-популярна в процеса на обучение. Обзорът на педагогическата литера-
тура разкрива, че учителите откриват в него нещо повече от алтернативен способ за 
оценяване и съхранение на постиженията им. Това е нов подход към обучението, 
изразяващ съвременното разбиране за културата на учене и индивидуализацията в 
процеса на обучение. Зад тази идея стои образователна философия, свързана с це-
лите на обучение и разбирането за същността на учебния процес. Значим се явява не 
единствено резултатът, а самият „портфолио процес“ – като съвкупност от учене и 
преподаване.

В ученическото портфолио, под формата на подредени в папка или досие мате-
риали е подбрана и обобщена информация, която отразява развитието на ученика. То 
е свързано с целенасочен процес на събиране на документи, който показва неговите 
усилия, напредъка и постиженията му в една или повече области6. То създава въз-
можност за себепознание и намиране на оптимални начини и средства за разкриване 
на личностни качества, възможности, желания и постижения. Портфолиото доку-
ментира постъпките, поведението, изявите на детото и юношата  както в училище, 
така и извън него. 

Съществуват различни типове портфолио, които се определят както по целите, 
които са поставени, така и по способите за работа с тях7. Те могат да бъдат разра-
ботени като: портфолио за оценка на учебните постижения и личностното развитие 
на ученика през учебната година; тематично портфолио по определен учебен пред-
мет, основната цел, на което е позитивно влияние върху самия процес на обучение; 
порфолио от официални документи, които отразяват образователната биография на 
ученика8.

При работата над портфолиото като алтернативен способ за оценка на пости-
женията и развитието на ученика, съществено се явява взаимодействието между учи-

5 Кожухарова, П., Изоставащите ученицил Причини за затрудненията. Диагностика. Об-
разователни стратегии. Шумен, 2008., с. 246.

6 Paulson, F., Paulson, P., & Meyer, C. What makes a portfolio? Educational Leadership, 48(5), с. 160.
7 Jones, J. E., Portfolio Assessment as a Strategy for Self-Direction in Learning. New Directions for 

Adult and Continuing Education, 1994.
8 Behrens, M. Denkfiguren zum Portfoliosyndrom.Journal für lehrerInnen– und lehrerbildung, 1, 

2001. с. 64.
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теля, специалистите, родителите и ученика, в процеса на което се определят целите на 
работа и критериите за оценяване. Важно е тези цели да се формулират във формата 
на договаряне9. При портфолиото за оценяване, учениците получават възможност 
да представят своите способности в различни области повече или по-малко самосто-
ятелно. Решаващ тук се явява моментът на саморефлексия по отношение на процеса 
на обучение, която се разглежда като предпоставка за повишаване на отговорността 
им по отношение на ученето, самостоятелност при неговото организиране и участие-
то в процеса на оценяване чрез самооценка. Извършва се интеграция на количестве-
но и качествено оценяване. Променя се акцентът от това, което ученикът не знае и не 
умее, към това, което знае и извършва успешно10.

К. Yancey посочва, че се анализират не само  постиженията, но и преминатия от 
ученика път на учене – какво му се е отдало, в какво не е успял и къде се очертава „зона-
та на най-близко развитие“, свързана с неговите цели, интереси и планове за обучение.11

Структурата на ученическото портфолио включва следните основни компо-
ненти:

– Лични данни: титулна страница; представяне; интереси способности; кратко-
срочни и дългосрочни цели.

Титулната страница може да бъде оформена според предпочитанията на уче-
ника или да бъде универсална за класа. При представянето детето разказва за себе 
си, за своето семейство, приятели, населено място, училище. При първокласниците, 
може да бъде поставен  и маршрутът от училище до дома. Основното е детето да опи-
ше това, което то счита за интересно и важно.

– Постижения по учебните предмети: резултати от обучението по отделни учеб-
ни предмети; входящи и изходящи тестове и постижения; критерии за оценяване и са-
мооценяване; бланка за отчитане на развитието на ученика; материали от работата по 
учебни проекти; допълнителни материали, които ученикът оценява като значими. 

Представят се резултати от самостоятелни работи, есета, диагностични тесто-
ве. Разработват се критерии за оценяване, съобразно учебната програма по дисци-
плината и възможностите на ученика за самооценяване. При подбора на материали-
те, които да бъдат подбрани за портфолиото могат да се използват различни препо-
ръки и критерии, които да подпомагат процеса на учене. 

F. Winter посочва, че те могат да бъдат в следните насоки: три най-добри работи от 
учебния курс по дисциплината, от гледна точка на ученика; работи от началото, средата 
и края на курса; работи, които показват, по негово мнение, най-доброто, което е научил; 
три работи, които иска да видят негови приятели, родители, гости на училището и др.12.

– Интереси, потребности и способности на ученика: творчески материали; ре-
зултати от конкурси, олимпиади; доброволческа дейност; материали от извънкласна 
дейност; близки и далечни цели и поглед към бъдещето.
9 McAfee, O., D.J. Leong, Assessing and guiding young children’s development and learning, Boston, 

1997. с. 21.
10 Кожухарова, П., Ученическото портфолио като способ за индивидуализация на обучени-

ето – Национална конференция с международно учестие: „Хуманизъм и прагматизъм в 
образованието на 21 век“. Варна, 2007, с. 212.

11 Yancey, K.B. Reflection in the writing classroom. Logan, UT: Utah State University Press. 1999.  
12 F.Winter, Guter Unterricht zeigt sich in seinen Werken, Lernende Schule 11/2000. 
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Подбират се материали, които отразяват интересите и постиженията на учени-
ците. Могат да бъдат приложени рисунки, стихове, есета, снимки, които разкриват 
процеса на творческа работа. При оформянето на този рездел, ученикът трябва да 
има пълна свобода, за да може нагледно да види какви успехи е постигнал. 

– Отзиви, пожелания, формуляри за самооценка: характеристики; препоръки; 
писма; пожелания.

Този раздел е най-важният за повишаване на самоценката на детето. Тук е въз-
можно учителят да отправи пожелания и препоръки както към него, така и към роди-
телите. Включват се формуляри за анализ, самооценка на способности или качества 
на характера и поставяне на цели. При по-големите ученици могат да бъдат добавени 
и тестове и материали за професионално ориентиране.

– Документи: удостоверения; сертификати; дипломи; грамоти. Документи, 
които представят постижения в учебната и извънучилищната дейност.

– Съдържание на представените материали. Систематизира се структурата на 
фолиото, описват се включените материали. Съдържанието може да включва отдел-
ните тематични области или да очертава категориите в дадена тематични област като 
„Моят свят“, „Моите успехи“, „Писане“, „Математика“, „Моето творчество“, „Моите 
впечатления“ и др.

Портфолиото може да съдържа и допълнителни раздели, които учителят да добави. 
Предметното портфолио документира работата на ученика в рамките на опре-

делен учебен предмет и служи преди всичко като метод за обучение на самите уче-
ници. J. Jones уточнява, че при завършването на този вид портфолио определени еле-
менти от него могат да преминат и в папката за учебни постижения.13

При разработването на портфолио по определен предмет се поставя тема или 
въпрос, който ученикът ще развие. В процес на договаряне между учителя и ученика 
се определят в писмена форма целите на работа, съобразени с индивидуалните инте-
реси на ученика. Писменото фиксиране на учебните цели служи, от една страна, като 
качество за ориентир и помощ за системно придвижване към набелязаните цели, а 
от друга, като основа за последваща самооценка и оценка на прогреса в процеса на 
учене. След като целта е определена, започват етапите на събиране на материали и 
разработване на избраната тема. Посредством постоянното събиране и изготвяне на 
документи процесът на учене става видим и за външния наблюдател. Разнообразие-
то на материалите и документите, които трябва да бъдат събрани или изработени е 
съществен признак за качеството на портфолиото. Ученикът работи по оформянето 
на портфолиото както в учебно, така и в извънучебно време. Учителят помага и кон-
султира ученика в изборите на материали и оформлението на портфолиото, пише 
своите коментари към събраните работи. Другите ученици също могат да внесат свои 
забележки и коментари към отделни части.

При презентиране на портфолиото, чрез саморефлексия се разкрива и пътят на 
неговото изработване: как ученикът е обмислил темата, организирал работата си, до-
колко успешна е била стратегията му на учене. Въз основа на самооценката той може 
да си направи изводи за бъдеще. За да могат учениците да оценят работата си в съот-
ветствие с целите на обучение е необходимо да бъдат разработени ясни стандарти и 

13 Jones, J. E., Portfolio Assessment as a Strategy for Self-Direction in Learning. New Directions for 
Adult and Continuing Education, 1994.
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критерии за оценяване, които да бъдат обсъдени съвместно с ученика. 
Представянето или защитата на портфолиото може да протече под формата на 

изпит, на който ученикът отговаря на възникващи въпроси от учителя, съучениците, 
родителите или други специалисти. В някои училища се провежда заключителен изпит 
под формата на портфолио, който не отменя задължителните тестове за постижения. 

Преди да пристъпи към работа над портфолиото учителят трябва да прецени:
– Подходящ ли е материалът за портфолио? Съдържа ли процесът на обучение 

повтарящи се изисквания от един тип, при изпълнението на които може да се про-
следи прогрес? Има ли възможност за индивидуализация на процеса на обучение и 
насочването му към творческо-съзидателен процес? Може ли да се отдели време за 
рефлексия или програмата е толкова натоварена, че трябва да се бърза?

– Има ли мотивация и възможност да се натовари с много, но интересна рабо-
та? Има ли възможност така да планира своето време, че да консултира индивидуално 
учениците и да им дава кратки устни и писмени коментари по работите?

– Какви материали от съответния курс могат да бъдат подбрани за портфолио? 
Кои могат да бъдат определени предварително, кои да бъдат възложени в хода на ра-
ботата, какви да бъдат определени от самия ученик?

– Какви срокове за изпълнение, какви образци е необходимо да бъдат посочени?
– Какви указания за действие, критерии и гледни точки е необходимо да бъдат 

представени на ученика, за да може да организира и оцени своята работа?
– Какво е времето за обратна връзка, беседи и презентация на портфолиото?
– Кога и как трябва да се осъществи подборът на работите от портфолиото?
– Чрез каква форма на презентация ще зъвърши обучението? Може ли да бъде 

устроена изложба или четения? Кой да бъде поканен?
F. Winter отбелязва, че учителят, който работи с портфолио, работи повече, но 

портфолио процесът е интересен и ползотворен, неговите ученици стават по-самос-
тоятелни и техните постижения по-обозрими.14

L. Bloom и E. Bacon посочват, че индивидуалното портфолио може да осигури 
основа за продължаващото или формиращо оценяване, така че учениците да имат 
възможност да получат обратна връзка и подобрят своите умения и постижения.15

Разработването на ученическо портфолио е способ, който допринася за ефек-
тивно постигане на резултатите, набелязани в индивидуалния план за работа с уче-
ника при превенция на изоставането. То формира у обучаваните умения и навици да 
анализират собствените си интереси, потребности и да ги съотнасят към своите спо-
собности. Въз основа на получената информация, да разгледат възможни варианти 
и да приемат правилни самостоятелни решения, да повишат учебната си мотивация 
и мотивацията за успех и личностно развитие. Използването на портфолио създава 
възможност за конструиране на учебен процес, който е ориентиран към потребно-
стите и способностите на обучаваните, включва активно ученика и неговите близки 
при планиране и постигане на очакваните резултати, отбеляза неговия напредък и 
посочва целите на следващите етапи.

14 F.Winter, Guter Unterricht zeigt sich in seinen Werken, Lernende Schule 11/2000 .
15 Bloom, L., & Bacon, E. Using portfolios for individual learning and assessment. Teacher Education 

and Special Education, 18(1), 1995 с. 9.
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Изграждане на мотивация у учениците роми за учене по българския език 
Д-р Миглена Велчева

1. Актуалност на проблема
Обучението по българския език е важен фактор за намаляване отпадането на 

ромските деца от училище. Формирането и усъвършенстването на комуникативната 
езикова компетентност за общуване на български език е с определящо значение за 
успешното осъществяване на ученето по всички учебни предмети в училище, за пъл-
ноценното реализиране на комуникативните контакти на учениците роми в различ-
ни сфери (без семейно-битовата). Може да се заключи, че обучението по българския 
език е мощен „инструмент“ за гарантиране на образователно равенство на ромските 
деца, за осигуряване на техния надежден старт в живота.1

Важен въпрос, стоящ пред учителя, е въпросът за изграждането на мотивация 
у учениците роми за учене по българския език.

Както е известно, дейност без мотив няма. Следователно, за да се учи език, е 
необходима мотивация. Мотивът за извършването на определени речеви действия 
в клас, както при всяка речева дейност, е надлингвистичен и е свързан с интересите 
и потребностите на комуникантите. В този смисъл, съвместните учебни дейности с 
връстници, за които българският език е роден, провокират ромските деца да общуват 
чрез българския език и са мощен импулс за овладяване на познанието. 

Това определя задачата на доклада: да се представят учебни задачи по българ-
ски език, изпълнявани в екипи, интегриращи ученици с различни етнически харак-
теристики. 

2. Учебната задача по български език. Екипна учебна дейност
Под учебна задача се разбира „... преднамерено създадена вътрешна или външ-

на образователноцелева система (независима променлива) със следните елементи: 
неизвестно, входящи данни, условия и ограничения за тяхното преобразуване, за да 
се превърне неизвестното в известно“2. Тя е „...умален модел на определена ситуация 
(в обучението по български език – езикова или речева), която трябва да бъде разтъл-
кувана, осмислена, решена“3. Учебната задача е „...основна единица на дейността на 
ученика“4. В зависимост от равнищата на усвояване на лингвистичното знание се 
диференцират: езикови, стилистични и комуникативноречеви учебни задачи5.

Езиковите учебни задачи изискват определяне, разпознаване и преобразуване 
на граматическите признаци и категории. Стилистичните учебни задачи са свърза-

1 Мандева, М. Формиране на етикетното поведение и вежливата реч в мултикултурна 
образователна среда. – Многообразие без граници. В. Търново, 2008, с. 253

2  радев, Пл. Обща училищна дидактика или събития, ситуации, обекти, субекти, кон-
структи и референти в училищното обучение и образование. Пловдив, 2005, с. 272

3 Христозова, Г. Учебната задача по български език. Бургас, 2003, с. 21
4 Димчев, К. Обучението по български език като система. Второ преработено и допълнено 

издание. С., 1998, с. 119
5 Танкова, р., Т. Власева. Обучението по български език и литература в началното училище. 

Проблеми и перспективи. Пловдив, 1997, с. 115
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ни с най-общата употреба на езиковото явление в речта. При комуникативнорече-
вите учебни задачи речевото действие се извършва съобразно с конкретно фиксира-
на речева ситуация.

Екипната учебна дейност представлява „...вид съвместна групова дейност в 
малка група с хетерогенен състав, което позволява на членовете й да си взаимодейст-
ват и сътрудничат, да си разпределят ролите и задълженията, да си влияят и помагат 
взаимно, за да изпълнят успешно общите си цели и задачи“6.

Докато при традиционното обучение акцентът е върху „трябва“, при екипното 
обучение той е върху „Аз мога“ и „Аз искам“. „В този смисъл, поставен в изследо-
вателска позиция, осмислящ себе си като участник в познавателен процес, учени-
кът пренася импулса, породен от „мога“ към „искам“ в контекста на развиващото се 
познание“7. Формира се позитивно отношение към училището и към ученето, като 
се изгражда мотивационна готовност. Проявяват се всички видове активно отноше-
ние към ученето като познание.

3. Учебни задачи по български език, изпълнявани в екипи, интегриращи 
ученици с различни етнически характеристики

Ще се посочат примери от обучението по български език в мултикултурна об-
разователна среда в 4. клас.

Уроците по български език са свързани с предварителна подготовка на учени-
ците – актуализиране на овладени знания, умения, опит във връзка с вида и темата 
на урока. Изпълняват се учебни задачи в екипи, интегриращи децата роми с техни 
съученици, за които българският език е роден.

Езикови учебни задачи
Във връзка с подготовката на урок за упражнение по български език на тема 

„Изговор и правопис на гласните“ на екипите се поставят следните учебни задачи:

Първи екип
Компютърът е пропуснал буквите на някои гласни звукове. Допълнете ги.
топ_л, дъл_г, бод_р, хит_р, рек_л, бух_л, пис_л
Докажете отговора си.

Втори екип
Прочетете гатанката: 
Виторожка е крилата,
от ___________са й ребрата.
И с крачетата си боси
по __________ ме носи. /шейната/
Кои думи са пропуснати? Запишете ги. Обяснете правописа им.

6 Гаджева, Д. Екипната учебна дейност в началните класове. – Дни на науката 2005. В. 
Търново, 2005, с. 188

7 Кръстева, А. Иновации в училищното образование. Теоретични и приложни аспекти. В. 
Търново, 2004, с. 222
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Трети екип
Направете справка с правописния речник как се пишат думите: кам(ъ/а)к, 

плам(ъ/а)к, рем(ъ/а)к. Запишете ги и оцветете буквата, която може да се сгреши.

Стилистични учебни задачи
Подготвяйки се за синтетичен урок по български език на тема „Редактиране“, 

участниците в екипите изпълняват следните учебни задачи:
Първи екип
Поправете грешките, които е допуснала четвъртокласничката. Докажете отго-

вора си.
Връщахме се весели от расхотка.
Ние бързахме бързо да се приберем вкъщи.
Свечеряваше се и се скриваше зад дърветата.
Втори екип
Попълнете пропуснатите думи в изреченията.
Зад оградата растяха________________ цветя.
Настъпи_______________зима.
_________преспи се натрупаха по__________планина.

Комуникативноречеви учебни задачи
Във връзка с подготовката на синтетичен урок по български език на тема 

„Текст“ на екипите се поставят следните учебни задачи:
Първи екип
Обсъдете коя е последната приказка, която всеки от вас е прочел. Решете коя 

от приказките ще препоръчате на другарите си от другите екипи да прочетат. Пре-
разкажете писмено най-интересния епизод от приказката и направете илюстрация 
към него.

Втори екип
Обмислете как ще поздравите приятелите си от другите екипи с Деня на  народ-

ните будители – 1 ноември. Направете поздравителна картичка и я надпишете.
Трети екип
Направете „визитна картичка“ на класа чрез рисунка. Представете проекта 

пред другарите си от другите екипи и обяснете какво изразява нарисуваното.
4. Заключение 
Мултикултурната класна стая е единство на различия. Тя е израз на хуманния, 

демократичен подход към образованието.
Формирането и усъвършенстването на комуникативната езикова компетент-

ност за общуване чрез българския език в мултикултурна образователна среда е пред-
поставка за намаляване отпадането на ромските деца от училище. 

Изпълнението на учебни задачи по български език в екипи, обединяващи уче-
ниците роми с техните връстници, чийто роден език е българският, изгражда пози-
тивно отношение към училището и към ученето и формира мотивационна готовност 
у ромските деца за овладяването на официалния език.
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Интерактивните техники като средство за намаляване отпадането 
на ромски деца в начален етап

Димитрина Николова, Веска Нетова, ОУ „райно Попович“, град Карлово

Всички деца трябва да са активни участници в образователния процес, грамот-
ни хора с разностранни интереси, конкурентноспособни личности с равен шанс за 
реализация.

Днес, когато все по-често се говори по темата за интеграция на ромското насе-
ление, не може да не се обърне внимание на факта, че истинската интеграция започва 
преди всичко от училището.

От две години ОУ „Райно Попович“, град Карлово, работи по програмата за 
превенция на отпадането на ромските деца от училище. Имено училището е средата, 
в която най-напред се посяват зрънцата на истинската интеграция, защото известен 
и неоспорим е фактът, че децата рядко изпитват неприязън един към друг, освен ако 
тя не им бъде внушена. 

На успех в своята работа в мултикултурна среда могат да се надяват учители, кои-
то предварително са приели това предизвикателство с готовност, която се изразява в: 

– определяне положителна нагласа на духа по отношение различията на другите;
– придобиване различни по своя род знания за език, култура и бит на ромите;
– компетентност по отношение на изискванията за работа в такава среда;
– толерантност, търпение и уважение по време на комуникативните отношения;
– проявена загриженост и интерес към другите;
– преодоляване на каквито и да било предразсъдъци.
Ако всичко се прави в името на една кауза – да предотвратим отпадането на 

ромски деца от училище, то тогава трудностите лесно се преодоляват.1

Нашият свят е все по-взаимообвързан, а образованието – колективен, групов 
процес, тъй като е невъзможно усвояването на социални норми и правила без взаи-
модействието с другите.

Считаме, че в процеса на обучението по математика е необходимо да се отделя 
все по-голямо внимание на интерактивните методи и похвати.

Интерактивни са методите, основани на едновременното получаване на зна-
ния, формирането на умения и изграждането на нагласи, чрез поставянето на учас-
тниците в ситуации, в които могат да взаимодействат и след това да ги обсъждат на 
основата на преживяното.

Понятието „интеракция“ се дефинира като „взаимодействие и взаимопов-
лияване между хора в процеса на обучение2. Интерактивността в педагогическата 
дейност може да се тълкува като целенасочена работа на педагога и учащите се при 
организирането и взаимодействието помежду, съобразно целите на тяхното разви-

1 Колев, Д. Интерактивни техники в обучението по ромски фолклор. Пловдив, 2004, с. 27
2 Десев, Л. речник по психология. София, 1999.
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тие3. Интерактивните методи целят повече и по-качествени взаимодействия меж-
ду самите участници и между тях и водещия. Това дава възможност за личностно 
развитие на участниците на основата на съпреживяване, диалог, анализ, вземане на 
решение.

Интерактивните методи означават постоянна обратна връзка, постоянна ан-
гажираност на участника, постоянно търсене на общи решения. Те спомагат да се 
изгради една нова образователна действителност, основана на съвместното търсене, 
диалог, обсъждане и намиране на решения.

Необходимостта от използването на нови методи се обуславя преди всичко от 
работата в група. Невъзможно е да искаме участниците да работят като група и да се 
осланяме на традиционните дидактически форми.

Самото участие в групата изисква и методи, имащи отношение към мотивира-
нето на участниците за съвместна работа, към тяхното ангажиране в различни гру-
пови дейности, като решаване на проблеми, обсъждания, разработвания на планове 
за дейност и др.

Интерактивните методи дават възможност за успешно усвояване на учебното 
съдържание. Използва се идеята „уча, защото ми е интересно, приятно и полезно“.

В научната литература все още не са определени признаците за класификация 
на методите и формите на интерактивното обучение и възпитание.

Целта, която си поставихме в настоящето изследване е да се разработят и при-
ложат интерактивни техники в обучението по математика в четвърти клас, и да се 
установи тяхното влияние върху знанията и уменията на четвъртокласниците роми 
да решават съставни текстови задачи. Под интерактивна техника ще разбираме съче-
танието, съвкупността от похвати, средства, педагогически умения и способности за 
взаимодействие, съвместни действия на учителя и учениците съобразно:

– конкретното учебно съдържание и поставените цели;
– възрастовите и социалните особености на учениците.4

Съпоставяйки различните източници ще представим следните интерактивни 
методи, форми и техники, които се използват в начален етап на обучение, тъй като те 
намират приложение в пряката ни работа.

Беседа
Като метод на традиционното обучение, някой автори я поставят в началото 

на интерактивните методи, което означава, че чрез нея може да се увеличи груповото 
участие, да се насочат учениците към решаването на проблеми от живота.

Обсъждане
Обсъждането е основна стъпка към решаването на всеки проблем. То е етапът, 

в който се изясняват гледните точки, формират се хипотези, вземат се решения.

3 Кашлев, С. С. Современнье технологии педагогического процеса: Пособие для педагогов. Мн. 
Университетское, 2000, с.95

4 Богданова, М. Интерактивни техники в обучението по математика 1.-4. клас. Стара 
Загора, 2005.
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Брейнсторминг
Този метод в превод от английски език означава „мозъчна атака“. Осбърн го 

нарича техника за водене на дискусия, при която дадена група се опитва да реши про-
блем, като отначало се събират всички мисли, които членовете на групата изказват 
спонтанно, след това се анализират и разглеждат критически. Необходимо е да се 
приучат участниците да не критикуват предложените идеи за решаване на проблема, 
да признават и зачитат идеите на другите, да се насърчават без задръжки, да изказват 
голям брой идеи, тъй като при по-голям брой, се увеличава вероятността сред тях да 
се окажат някои особено сполучливи. 

Интервю
Интервютата помагат на учениците да съберат информация, с която не се раз-

полага в клас, да подобрят уменията си за общуване и за по-пълно навлизане в същ-
ността на проблемите. При интервюто е необходимо да се спазва известна последо-
вателност.

Проиграване на роля
Този метод се прилага в рамките на ролевата игра. Реализирането му е в пря-

ка зависимост от комуникативните отношения между партньорите, от проявеното 
творчество в игровата ситуация. Обикновено се пресъздават обществените или со-
циалните роли на възрастните.

Визуализиране
Методът е подходящ за учениците от тази възраст, защото чрез него се дава 

добра възможност за начална илюстрация на проблема и за вникване в същността 
му, могат да се обяснят трудни за разбиране понятия. Техниката на визуализиране е 
така нареченият „асоциативен облак“, където в средата се поставя в рамка понятието, 
което искаме да опишем и около него рисуваме или използваме думи, за да обозначим 
проблема.

Ситуационен метод
Ситуационният метод представлява „обединение, логическа връзка между 

точно определени теоретични знания и практически инструментариум за тяхното 
операционализиране. Посредством този метод се изгражда съвременната свободна 
личност, защото той спомага за развиване на „самостоятелността, бързината, прос-
транствената и времева ориентация на личността, както и умението да се анализира 
и синтезира“.

В научната литература липсва единно мнение относно критериите, основания-
та, пътищата и подходите за класификация на ситуирането като процес и на проблем-
ните ситуации.

Ситуация – проблем: Тази ситуация е преди всичко „отражение на реалности, 
на явно съществуващи условия, състояния и обстоятелства, срещани както в теори-
ята, така и във всекидневието. Проблемната ситуация или задача може да обхваща 
разрешаването на нравствени, правни, икономически и други въпроси.

Ситуация – оценка: Главното и същественото при тази ситуация е „отношени-
ето и оценката на обстоятелствата, провокиращи обучавания да изрази свое мнение 
„да защити своя позиция по разглежданото явление, събитие, постъпка и факти. В 
този смисъл в ситуацията – оценка доминиращият елемент не е толкова емоционал-
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ният, а рационалният. При тези ситуации се изисква „мобилизиране на всички зна-
ния, за да се отговори по-пълно и вярно на поставените въпроси“.

Ситуация – илюстрация: Тя се поднася чрез рисунка, фотос, графика, скица, 
карикатура и други. Така, чрез онагледяване се представят пред обучаваните опреде-
лени процеси, действия, състояния, характеристика и начини на поведение.

Ситуация – упражнение: Тази ситуация се използва, когато е необходимо зат-
върдяване на придобитите знания. Чрез нея се предоставя правото на обучавания да 
посочва онова, което той счита за вярно по предложения му текст и въпроси.

Всички тези методи и техники могат да бъдат пълноценно реализирани във 
възпитателния процес чрез „работа в групи“.

Груповата работа в урока, на която напоследък обръщат внимание много дида-
ктици, психолози и методици, позволява в максимална степен да се развива актив-
ността и инициативността на учениците, да се оползотворяват интелектуалните им 
възможности. В изследванията на Х. Й Лийметс5, В. Окон6, Р. Радев7 и др., пробле-
мите на груповата работа на учениците все по-настойчиво търсят своето разрешава-
не. Посочените автори са единодушни, че груповата работа е средство за повишаване 
на познавателната активност на учениците, за развитието на творческите им способ-
ности, за тяхната социализация и за формирането на ценни личностни качества у тях. 

Груповата работа създава условия за:
– ангажираност на учениците през цялото време на обучение;
– усвояване механизмите на сътрудничество;
– развиване у младите хора в несравнена степен на уменията на общуване;
– наблягане на сътрудничеството, а не на съревнователния характер в между-

личностните отношения;
– взаимно подпомагане, но и на взаимно стимулиране за качествено по-голям 

брой възможности за учене и за обучение;
– привикване на учениците да се изразяват и да отстояват правата си, но и да 

споделят отговорностите си в групата;
– изграждане модел на социална ангажираност и на участие, на бъдещите усло-

вия на живот и дейност на младите хора.
През последните десетилетия вече са установени правила за групова работа, 

които ние трябва да поставяме в основата на нашата дейност.
Тези правила са основани върху норми на ефективно общуване като:
– искреност;
– конкретност;
– активност и инициативност;
– субектност на участника в груповия процес;
– наблягане върху силните страни на личността;

5 Лийметс, Х. Й. Групповая работана уроке. – Знание, 1975., №.5.
6 Окон, В. Проблемното обучение. С., 1986.
7 радев, р., М. Христова. Груповата работа по математика в 1. – 3. клас. – Начално обра-

зование, 1985 г, № 6.
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– безусловно възприемане на други участници;
– неприкосновеност на личността;
– оказване на подкрепа.
За осъществяването на тези правила е твърде важно ролята на водещия, която 

се различава съществено от тази на традиционния учител.
В дългогодишната ми практика на начален учител, работещ с деца роми, уста-

нових, че използването на иновационни технологии спомага за създаване на интерес 
и желание за посещаване на училище.

Знанията по математика са част от общата култура за развитие на човечество-
то. Затова обучението по математика на този етап е ориентирано към прилагане на 
иновационни идеи, свързани с хуманизирането на началното училище и приобщава-
не на ромските деца.

От първи клас до четвърти клас се поставя началото за организирано и целена-
сочено обучение в решаване на разнообразни задачи, полагат се основите за изграж-
дане на умения и навици за решаването им, умения за прилагането им в практиката. 
Приоритетно място в това отношение заема решаването на текстови задачи. 

Текстовите задачи, отразявайки конкретни жизнени ситуации, приучават 
учениците да откриват в заобикалящата ги действителност факти и закономернос-
ти, които могат да се опишат или моделират с математически средства, като по този 
начин изграждат и затвърдяват у тях математически понятия, включени в учебната 
програма.

За да се реши дадена текстова задача, трябва да се разбере логичната връзка 
между данните в нея, да се установят зависимостите между дадените и търсените 
величини и да се направят необходимите изчисления. При самостоятелно решаване 
това е невъзможно без да се прочете текстът на задачата. При решаването на тек-
стовите задачи се изисква бързина, съобразителност и избиране на най-рационален 
начин на решаване. Затова в процеса на решаване на задачата се формират качества 
като самостоятелност, точност, инициативност и др., учениците се учат да наблюда-
ват, сравняват, абстрахират и обобщават. Развива се въображението им, особено го-
ляма е ролята на емоционалното въздействие върху личността на ученика от реше-
ната задача.

Решаването на текстовите задачи е най-убедителната демонстрация на връз-
ката между теория и практика в обучението. Мнението ни е, че текстовите задачи, а 
най-вече съставните текстови задачи затрудняват по-голяма част от учениците. Тези 
задачи предполагат помощ от страна на учителя и формиране на взаимопомощ меж-
ду учениците.

Като основни причини за затруднение при решаване на текстовите задачи мо-
жем да посочим:

– незадълбоченото и непоследователно четене на текста на задачата;
– неразбиране на смисъла на някои думи;
– неумение да се изгради представа за конкретната ситуация в задачата;
– неумение да се открива кои са търсените и кои са дадените обекти;
– неусвоени математически или нематематически понятия;
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– липса или в недостатъчна степен формирано умение за преход от конкретна 
към нематематическа ситуация.

За активизиране на познавателната дейност на учениците винаги използваме 
следния вариант на работа: при ученици, които се затрудняват при разбирането на 
конкретната жизнена ситуация, отразена в текстовите задачи, преди да започне ре-
шаването й с тези ученици да се изяснят понятията, думите или словосъчетанията, 
непознати им в текста.

Считаме, че това би могло да се направи с обяснение, беседа и ако е възможно 
чрез използване на нагледни средства, съобразени както със съответната задача, така 
и с жизнено практическия опит на учениците.

И тъй като текстът на всяка задача представлява един словесен модел, възниква 
идеята да изследваме доколко учениците могат да осъществят преход от схематичен 
към словесен модел. Целта е те да се научат да съставят подходящ текст, включващ 
не само числови данни, но и релациите, зададени в съответния модел, да измислят 
въпрос към задачата и да го формулират. 

Темата на урока за упражнение е: „Умножение на многоцифрени числа с едно-
цифрено“.

Понятия: текстова задача (числови данни, релация „два пъти повече от“, въ-
прос, начини за решаване, начини за записване на решението и др.), умножение.

Конкретна ситуация: въз основа на схематичен модел, върху който има данни 
за спортисти – мъже и жени (3 пъти повече от) да се състави текстова задача.

Форма на работа: екипна дейност и вариант на метода на експонирането.
Необходими материали: за всеки ученик отделен лист с чертеж. Върху него той 

записва самостоятелно собствена идея.
Информация, условия за решаване на проблема. С кратко екпозе учениците се 

въвеждат в темата и се разяснява какво ще се прави? Какво се очаква от тях?

Задача: Съставете задача по данните от чертежа:

1175

Мъже    ––––––––
Жени     ––––––––
3 пъти повече от ––––––––

Дейности: Приемане правила за работа и за отчитане на резултатите, екипите 
са предварително формирани – 4 групи от ученици с различни възможности за съв-
местна продуктивна работа в екип, т.е. хетерогенни групи, време за работа –10 мину-
ти; начин за оценяването на извършеното от екипите.

Дейности в екипа: 
– всеки член от съответния екип самостоятелно на своя лист записва кратко 

съставената от него задача;
– членовете на екипа показват помежду си това, което са направили; участни-

ците в екипа на този етап, не оценяват идеите; учителят също не прави преценка на 
формулираните от участниците задачи;
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– след като участниците са се запознали с вариантите на съекипниците си, от-
ново самостоятелно, на своя лист записват нови идеи и модифицирани варианти на 
споделените;

– в определен момент всички откриват листовете си и чрез дискусия вътре в 
екипа оценяват правилността на текстовата задача.

Коментари и оценки:
Учениците изказват различни задачи.
Задачите са от вида:
Вариант А: В състезание по лека атлетика участвали 1175 мъже и жени, като 

жените са 3 пъти повече от мъжете.
Вариант Б: В състезание по лека атлетика участвали жени, които са 3 пъти по-

малко от мъжете.
А) Колко жени са участвали в това състезание?
Б) Колко са общо жените и мъжете?
В) С колко мъжете са повече от жените?
Г) С колко жените са повече от мъжете?
След изказване на становищата на всяка група, учениците правят изводи и оценка 

за работата на групите. Учителят се явява в ролята на комуникатор и обобщава работата. 
Резултати се много добри: 12 ученици – 75% са се справили без грешка, 2 уче-

ници са допуснали грешка при изчисляването, но иначе правилно са подходи, съо-
бразявайки се с данните в задачата. Схематичният модел на задачата са използвали 
15 ученици – 93%, 1 ученик – 6% – не го е използвал и 1 ученик – 6 % не се е справил 
със задачата. Използваният схематичен модел допринася за осмисляне на текстовите 
задачи. Умението да се разчита кодираното в него съдържание съдейства за развитие 
на мисловната дейност на учениците. Моделът е начин за материализиране на съдър-
жанието на задачата, зрителна опора на взаимовръзките в нея. Въз основа на него се 
развива по-нататъшен анализ, синтез, абстрахиране на същественото и пълно обоб-
щение, в резултат на което се открива и осъществява пътят към цялостно развитие. 

Ядро от учебното съдържание: „Моделиране“
Тема „Умножение с едноцифрено число – упражнение“.
Понятия: текстова задача (числови данни, релацията „…. пъти повече…“.), въ-

прос, начини за решаване; умножение на многоцифрени числа с едноцифрено.
Конкретна ситуация: 
1. Въз основа на даден числов израз да съставят текстова задача с данни за до-

бива на розов цвят или броя на гости, които посещават нашия роден град за „Праз-
ника на розата“.

2. Учениците извършват проучвания и събират допълнителна информация за 
отглеждането на розите в нашия край, за ритуала „Розобер“, за самия празник.

Форма на работа: екипна дейност, обсъждане, дискусия в група и между групи-
те и вариант за проектен метод.

Необходими материали: книги, списания, брошури
Информация: условия за решаване на проблема: 
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Задача: 1. Като използвате данни за добива на розов цвят или броя на гостите, 
които посещават родният ни град за „Празника на розата“, по даден числов израз 
съставете задача. Данните са следните: (3675:21) + 3675.

2. В разстояние на една седмица съберете информация по групи и я представете.
Дейности:
Обособяване на екипите, приемане на правила и разпределяне на задължени-

ята относно: 
а) работа по първият проблем – събиране на данни за розата и за празника;
б) уточняване, коя група за какво ще събира допълнителна информация;
в) уточняване времето за работа;
г) определяне начина за отчитане на работата.
Дейности в групата:
– всеки член на даден екип самостоятелно на своя лист записва кратко съста-

вената от него задача;
– работата на групата продължава в извън учебно време за самостоятелно про-

учване и оформяне на информацията, на която учениците от съответната група са се 
спрели. Учениците ползват училищната и градската библиотека;

– след определено време (например една седмица) всяка от групите представя 
събраната и обработена информация.

Коментари и оценка: Всеки екип представя своя задача. Задачите са от вида:
1. На празника на розата са участвали 3675 българи и 21 пъти по-малко чужде-

нци. Колко са общо участниците?
2. Розоберачките набрали 3675 кг розов цвят, а група ученици 21 пъти по-мал-

ко. Колко кг розов цвят общо са набрали?
Учениците представят интересни данни за празника на розата, чествал се от-

преди сто години, за българското розово масло, известно в целият свят, снимки и 
други. Резултатите са много добри.

От целогодишното наблюдение установихме, че неуверените, по-слабите уче-
ници, застрашени от отпадане, се увличат и подтикват от по-силните, защото при ек-
ипна работа се създават условия за колективно мислене, за така нереченото взаимно 
въздействие на екипните членове.

Използваните интерактивни техники в обучението от първи до четвърти клас 
спомага за подобряването на знанията и уменията на учениците роми за решаване 
на съставни текстови задачи. Знанията се възприемат чрез анализиране, коменти-
ране, свързване с реални житейски ситуации. Така се формират творческо мислене 
и откривателски умения у учениците, участниците се поставят в ситуация и вземат 
едновременно решения въз основа на преживяванията. 

Диалозите по време на различните видове дискусии, изложения и други речеви 
изяви, съдействат за усъвършенстване на комуникативните умения на учениците и 
намаляват броя на отпадналите ученици.
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На 40 километра от границата
росица Никова

ОУ „Отец Паисий“, село Добротица, община Ситово, област Силистра

Добруджанецът Йордан Йовков написа преди век  „Чифликът край границата“. 
Сто години по-късно Добруджа и нейните градове и села продължават да бъдат една 
от границите на България. Съпоставката не е самоцел, а важен аргумент при анализ 
на днешната реалност в културен, социален и икономически план. Продължавайки 
да бъдем район с водещо селско стопанство, става ясно как и накъде се развиват мал-
ките населени места. Това, което най-силно ни интересува нас, изкушени по призва-
ние, е образованието.

Добротица е малко селце с определено затихващи функции и училището е това, 
което сутрин го буди с детска глъч, а вечер утихва след отпътуването на палавите 
ученици от прилежащите села Любен, Босна и Ирник.

40 километра са и малко, и много. Не са много в географски мащаб, но са много 
в човешки и социален план. 40 километра делят учениците от областния граничен 
град Силистра. Вечер селата замръкват неусетно, тишината е властваща, само кабел-
ните телевизионни канали носят информацията бързо. А сутрин децата бързат за 
училище, за да видят своите учители и своите приятели. В това се измерват и техните 
социални контакти и широкият им кръгозор. От една година сме част от голямото 
семейство на  Центъра за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“ и това 
за нас е утеха, че не сме сами в трудните решения на ежедневни казуси в работата си 
с деца билингви.

На учителството се пада нелеката задача с огромния си авторитет да постави 
основа на всичко ново или актуален прочит на позабравеното старо. Наред със зада-
чите обаче трябва да се познава спецификата на района и потребностите на тези деца, 
в голямата си част билингви.

Българският учител, театрален деец и народен будител Кръстьо Пишурка пре-
ди  век и половина осъзнава ролята и образователна сила на театъра в българското 
школо. Вървейки по пътя на нашите праотци в образованието, търсим надграждане-
то на идеята.

Животът безспорно е най-добрата сцена и къде, ако не в училище, можем да 
подготвяме „добрите актьори“ на съвремието. Днес не е по-трудно от самото начало, 
но е толкова отговорно, колкото и тогава, в ангажимента по изграждането на хора с 
позиция, хора с развит потенциал в сферата на науката, културата и изкуството.

Дълъг е пътят до идеята, че сцената и работата по изграждане на театралния де-
тайл е решение на част от проблемите в образованието на деца билингви и в частност 
деца от ромския етнос. Училищните театрални спектакли, имащи отговорността да 
се превръщат в общински, в региони с много неразрешени социално-битови про-
блеми са не само радост за общността, но и място за образование и повишаване на 
грамотността в културен аспект.

В годините назад нашите национални дати-възпоменания носеха не само духа 
на патриотизма, но и духа на родолюбието и преклонението пред именните и бези-
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менните герои на майка България. Народи, помнещи своята история и пазещи своите 
традиции, са жалони и днес в света. Месеци преди патронния празник през 2012 г. се 
работи по проектна идея „С поклон пред радетелите на българското слово“.

Възраждането на тържествените шествия е усилие, което си струваше. Учи-
лищният строй, издигането на флага и звучащият химн на Република България 
бяха  и са ритуали, с които учениците слагат  начало  на своите празници, но те в 
годините назад бяха философия на родолюбие. В обществото до неотдавна се дис-
кутираше, че манифестациите били част от една отминала епоха, носеща привкус 
на загърбен строй, но времето доказа обратното и вече и в големите градове се 
възраждат този тип празнични шевствия. Това бе и нашата идея. Днешните деца 
от селата, рожби на прехода,  не само не са виждали подобен род прояви, но и не 
са ги чували.

 Местното население, гости от Община Ситово, бивши учители и кметове на 
прилежащите села със сълзи на очи приветстваха децата, понесли ликовете на двама-
та братя Кирил и Методий и на патрона на училището.

Момчетата и момичета за първи път бяха строени в подобно шествие, условно 
те прекрачиха границата на живота в Интернет и влязоха в света на книгите, лите-
ратурните биографии и националното преклонение. И, повярвайте, това не са само 
думи, всеки участник бе влязъл в роля, която му допада. Под умелото ръководство на 
учителски екип пред кметството в красивата градинка те излизаха хипотетично от 
страниците на историята. 

Първата част на празника бе подготвена в духа на тържествена проверка 
–извикваха се имената на видни български книжовници, писатели и поети, ра-
детели на нашата българска книжнина. Втората част бе своеобразен апотеоз на 
българската поезия, подготвена изцяло във вид на поетичен рецитал, в който сти-
ховете бяха представени не само като текст, но и със своите автори. Изпълнени-
ята на Борис Христов и български патриотични песни допълниха атмосферата с 
неповторимост .

Бивши учители от училището бяха във възторг от идеята учениците да се пото-
пят в годините назад, не заради носталгия по отминалото, а заради идеята, че добрите 
постижения при възпитаването на малките българчета трябва да се съхраняват.

Подобни прояви в училища с преобладаващ брой деца билингви и близо 46% 
деца от ромски произход не са само част от гражданското образование, а са най-вече 
момент за приобщаване към българската съкровищница на културата.

Как дойде идеята за организирането на спектакли? Хубавите идеи идват спон-
танно там, където има и хъс те да се реализират! Началото бе поставено преди две 
години в навечерието на 130-годишнината на ОУ „Отец Паисий“, село Добротица. 
Школото дава четмо и писмо на децата от четири прилежащи села, в по-голямата част 
това са деца от групата на миллета.

В желанието празникът да бъде не само запомнящ се, но и значим със своето 
съдържание, тръгнахме в посоката на българското будителство и доказване на пра-
вото на самочувствие и национална идентичност. В многогодишната работа с деца, 
за които денят започва с училището, а светът свършва до табелата на селото, се нала-
гаше да се търси посока, която ще ни отведе до добри и трайни резултати в учебно-
възпитателната работа с деца билингви.
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Паралелно с един от стандартите в гражданското образование за познаването 
и приемането на различията в етническа, религиозна и езикова принадлежност е и 
стандартът за изместване центъра на тежестта от даването на знания в готов вид. 
Тези стандарти са водещи в избора на методи, прийоми и похвати в новото познание, 
дейност, общуване (до степен на емпатия), нова култура на учене на текст и мизанс-
цен, многоаспектни контакти със средата и включване в единство на продуктите и 
механизмите на мислене и дейност. Акцент бе поставен на интерактивните методи 
и техники на работа, основаващи се на взаимодействието – съчетаването на различ-
ни форми на контрол (самоконтрол, групов контрол, индиректен и неавторитарен 
контрол от страна на учителя и учениците), значителна свобода на избор на учещите 
по отношение на средствата, мястото, времето и ритъма на подготовка, специфична 
организация на времето и пространството – смяна на различни дейности в логическа 
последователност (индивидуална работа, работа в двойки и в групи); положителен, 
подкрепящ и стимулиращ микроклимат. Целесъобразно се ползваха методиката за 
групово учене,която включи следните технологични етапи:

1. Определят се екипите – на доброволен принцип, според предпочитанията на 
участниците в дейността;

2. Избира се лидер в групите, обсъжда се условието на задачата, което трябва 
да бъде разбрано от всички;

3. Разпределят се ролите и вътрешно се диференцира дейността; 
4. Обсъждат се вариантите на информация, опит и компетентности, всеки член 

на екипа изразява своята позиция, групата решава изявата на всеки от класа;
5. Коригират се допуснатите грешки, прави се оценка и самооценка на изпъл-

нението на задачата и на работата на членовете на екипа, коментира се как са се спра-
вили всички.

Всички тези етапи са в основата на методи за формиране на умения и навици; ме-
тоди за прилагане на знанията на практика; методи за затвърдяване на знанията, уме-
нията и навиците; методи за работа с големи групи /хорово пеене и  актьори-водещи/. 

Идеята да се търси нов прочит на позабравеното старо се доразви и в следва-
щите национални празници.

Заговори ли се за националния празник 3 март и подготовка на училищен 
сценарий, традиционно се поставят стихове от Вазов или се прави възпоменание на 
български възрожденци. Търсейки новото и пресичайки границата на традициона-
лизма, отново се роди една добра идея. От позицията на хора с опит, определено 
този тип прояви са от голяма полза за децата и в образователен, и във възпитателен  
и морален план.

Тематичната идея да не се забравя направеното преди нас, да не се руши старото, 
изграждайки „нашето ново“, бе мотото на спектакъла „Златният прах над забравата“.

С помощта на драматизация на първа глава от романа „Под игото“ на великия 
Иван Вазов се сложи началото на празничната проява, посветена на патронния праз-
ник и 130-годишнината на ОУ „Отец Паисий“, село Добротица. 

Веднага след тематичната драматизация празникът продължи и с нов, актуален 
прочит на ненадминатата „Епопея на забравените“. Един ученик в ролята на стария 
Вазов прелиства лист по лист Епопеята и търси пътя към „паметта българска“, сла-
гайки граница с праха на забравата. 
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Трудната задача пред екипа, организиращ тържеството, бе свързана точно с 
това да се намери най-точния баланс между задължително изучаваното в учебната 
програма и поставяне на темата в най-актуален и запомнящ се вариант. Учениците  
представиха дванадесет оди, влезли в епопеята впечатляващо добре. Оргиналното 
тук бе, че при подбора на учениците се спряхме на варианта деца от едно семейство 
да се представят заедно при заучаването на стиховете. В много от одите на големите 
ученици се налага да представят произведението с по-малките си братя и сестри. От 
позиция на опита вече можем да кажем, че границата във възрастта също трябва да 
не ни занимава в подобен род прояви.

Започнахме да изкачваме стълбицата!
Първото стъпало нарекохме ОБРАЗОВАНИЕ. 
Поставяйки драматургично и музикално произведение, екипът, отговарящ за 

писането на сценария, разяснява и надгражда изучаваното в учебната програма. 
Водещият на първия спектакъл „Златният прах на забравата“ влезе в ролята 

на стария Иван Вазов, който „разгръщаше“ пожълтелите, написани от перото му 
страници. Поставихме първа глава от романа на „Под игото“ и представихме пред 
публиката актуален в съкратен вид прочит на цикъла от дванадесет оди „Епопея на 
забравените“. „Старият“ Вазов с помощта на добре обмислен сценарий редеше лист 
върху лист от гениалните си произведения и отваряше завесата на една непозната 
епоха пред малките деца, стимулирайки ги да четат и знаят за време, отдавна отми-
нало и носещо една позабравена патетика. Реквизитите, сценографията и добрата, 
дълго репетирана игра, направи публиката, със своята адекватна реакция, другото 
главно действащо лице в залата на читалището. Завесата се вдигна пред децата и те 
поискаха да научат още и още, засвири кавал и, пренасяйки ги в идиличния Сопот, им 
доказа силата и внушението на музиката.

Вторият спектакъл, посветен на националния празник 3 март и Деня на само-
дееца, със заглавие „Ученикът в театъра, театърът в училище“ включваше в сцена-
рия си седем драматургични произведения за възрастовите групи от 1. до 8. клас. За 
достоверност и автентично представяне на произведенията се подготвиха сценич-
ни декори, в размер, подходящ за професионална сцена – къща, чешма, ръкавица и 
други. Търсейки креативното в образователната насоченост на спектакъла, заложи-
хме на свързващи моменти от добре познати и не толкова популярни произведения 
от българската и световната детска литература. Тринадесет приказни герои умело, с 
голям театрален талант, водеха от книга до книга публиката на спектакъла. Начало-
то бе поставено от най-малките – 1. клас с приказката „Дядо и ряпа“. Четирите класа 
от начален етап представиха драматизирани детски приказки („Най-скъпоценния 
плод“, „Дядовата ръкавичка“ и „Горска аптека“), а на вече порасналите ученици се 
падна отговорността артистично да прочетат откъси от произведенията на голе-
мия Йордан Йовков „Шибил“ и „Божура“ и на Ивайло Петров „Докато се родя“. В 
спектакъла намериха място и музикални и танцови изпълнения, тематично съотно-
сими към представеното драматургично произведение. Приказните герои-водещи 
„повдигаха“ завесата, разказвайки и образовайки публиката. Спектаклите изпълни-
ха най-важното си предназначение – да образоват не само публиката, но и самите 
участници.
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Второто стъпало нарекохме МОТИВАЦИЯ. 
Когато твоят майчин език е различен от българския, най-важното при сценич-

ния ангажимент е момента на желанието за изява, вникването в детайла на произве-
дението и вярата, че ще успееш. В работата с малките деца основополагащото е мо-
тивирането и шанса да накараш малкия актьор да си повярва, че ще успее. Ученикът 
трябва да одобри избора на учителя за драматизиране на произведението и това вече 
го прави част от големия избор и актьорското превъплъщение.

Ето тук идва и голямата роля на учителя при репетициите на маса, разясни-
телните бележки за характеристика на епохата, героите и традициите. Водейки го за 
ръчичка, детето трябва да си повярва, че ще успее и ще представи себе си и своите 
учители максимално най-добре. Вярата в собствените възможности на сцена е и вяра 
за добро представяне в учебните дисциплини. С много малки изключения всички 
ученици бяха участници в спектаклите. С подобни мащабни начинания благодарение 
на работата по мотивацията на учениците се покрива идеята за успешна реализация 
на младите хора в различните аспекти на живота.

Откриването на дарби и таланти в учениците е определящо и за работата в ка-
риерното развитие в основното училище. 

Третото стъпало нарекохме САМОЧУВСТВИЕ.
Успешното изкачване на стъпалата на образованост и мотивация те изкачва на 

по-високото трето и ти дава възможност за израстване и повишаване на самочувст-
вието, че знаеш и можеш. Самочувствието идва само след добре свършената работа, 
изминавайки пътя на познанието и усъвършенстването. Когато аплодисментите не 
спират, тогава идва и то – заслуженото самочувствие на добре свършената работа. 
Учителят знае какво иска и как го е постигнал, а момичетата и момчетата знаят, че 
могат още и още. Тръгват нагоре и търсят следващото стъпало на следващия спекта-
къл, завесата се вдига, а с нея се вдигат и задръжките за изява и доказване.

Водещите – приказни герои, питат: „Кога ще бъде следващият спектакъл?“ 
Със следващия пак ще тръгнем от първото стъпало, след много работа крачето 

ще се повдигне към второто, за да може там горе, над третото, заслужено на пиедес-
тала да изчакат аплодисментите да затихнат и в позата на поклона да разберем, че от 
утре пак ще работим, даже и повече, за да усетим насладата от изкачването и секун-
дите наслада от стоенето на пиедестала на успеха.

Феята с вълшебна пръчка погалваше героите от детската библиотека и те ожи-
вяваха и разказваха, Вазов накара и участници, и публика да усетят парещата болка 
от загубата на един народ и кратката радост от неговата дългоочаквана пролет.

Щастие е тогава, когато напишеш добър сценарий и накараш учениците да ти 
повярват.

Удовлетворение е тогава, когато учителите ти подадат ръка и дадат начало на 
репетициите.

Успех е тогава, когато родителите ти кажат само „благодаря, за това, което пра-
вите с детето ми“.

Признателност е тогава, когато учениците искат още и още подобни прояви.
Позиция е тогава, когато институции и общественост признаят труда на педа-

гогическата колегия.
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Секунди стоим на четвъртото стъпало – ПИЕДЕСТАЛ, но си заслужават и съл-
зите и паданията на сцената, защо там, скрит от публиката, остава замисълът на пе-
дагога, че във всичко има образование, мотивация и самочувствие.

Когато салоните за спектаклите са пълни с родители, тогава те ще бъдат по-често 
и в училище. И най-важното, което се случи – децата поискаха да прочетат книжките 
за Мечо Пух и Ян Бибиян, за Аладин и патиланците, за Пипи и глезената Богданка.

Ваканциите са време за игри и четене, но са и време за писане на следващия 
сценарий, а той трябва да бъде още по-добър, защото публиката вече иска повече и 
повече, а и учениците търсят по-качествената си изява.

Трудното начало бе поставено, а двегодишната ни биография за подготовка на 
спектакли и декори е само стартът.

Не дръпнахме завесата докрай, защото искаме след нас да тръгнат и други. По-
вярвахме си и успяхме. Берем плодовете на труда си не само в театралните откъси, но 
и на чиновете в класната стая.

Пишурка започна в класната стая, защото знаеше, че оттам се започва фор-
мирането на личности, но сцената е тази, която им дава самочувствие на можещи. 
Ако можеше да види, че неговото начинание постави симбиозата на учител и пос-
тановчик в най-добра позиция, щеше да бъде много горд от своята гениална идея 
за театър в училище.

Истинската дефиниция в тази дейност е, че това е процес, сложен и многоас-
пектен, но и плодороден. Спектакълът в малкото населено място е обединител на 
общността и доказва на силата на училището като водеща институция.

Вече ви казах, че сме на 40 километра от границата!
Думата граница е важна, когато говорим в географски план.
Дори и да не искаме да говорим гласно за това, граница между деца билингви 

(турчета и ромчета) има и тя е толкова съществена, че в образователен аспект е често 
препъни-камъкът в учебно-възпитателния процес. 

Границата при тези деца от малките училища е многопластова – социални раз-
личия, начин на живот, философия на живот и мотивираност, ако щете.

Граница има и в епохите, в които ние сме учили, но днес обучаваме, все пак сме 
учили през 20 век, а учим децата на България в 21 век.

Границата я има и там, когато възраждаш нещо позабравено старо днес, като 
нещо ново с актуален почерк и със съвременно звучене.

С това мое участие в този голям форум на педагогическата еманация исках да 
поставя доклад с два фокуса:

Единият – в границите, които днес ги има във всяко естество и те ще бъдат пре-
одолими само, ако ги дефинираме и намерим пътя за тяхното преодоляване.

Вторият – в аспекта на гражданското възпитание и отправения от нас апел: „Не 
се притеснявайте, когато искате да възродите нещо позабравено. Оргиналността на 
учителя не е само в неговите иновационни подходи, но и в това, че помни и съхранява 
традициите на род и родина!

Нашата задача днес е да подготвяме добри специалисти, но най-главната ни 
задача е да образоваме и възпитаваме българчета, които на другия край на света с 
умиление ще изричат думите „мама“ и „България“.
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Аз приключвам с моето експозе, за да ви дам на вас момент и за най-малък раз-
мисъл, колко много си струва да надскочиш себе си, тогава когато и ти си се отчаял. 
Не е достатъчно да организираш една проява, а да надскачаш границата на реалната 
даденост, за да дадеш полет на виталността.

Ние поискахме и се надяваме, че успяваме по правилния път с нашите деца!
Пишурка, ние продължаваме!

Приложение на компютърните технологии в обучението 
по английски езикна деца билингви

Стоянка Бонева, Данаил Димов

В резултат на глобалните интеграционни процеси, които протичат във всички 
сфери на социалния, икономическия и културен живот компютърната грамотност и 
владеенето на чужди езици се превръща в първостепенна необходимост за постигане 
на социална интеграция и мобилност на всички хора по света, за адекватно реагиране 
на нарастващите възможности на информационните технологии и обмена на инфор-
мация, за развиване на ползотворно международно и междукултурно сътрудничест-
во в обществата днес.

Като активен участник в глобалните интеграционни процеси нашата страна 
следва да отговори на необходимостта от хармонизиране на образователните цели 
на българското училище с международните стандарти за образование, за да под-
готви младите българи да посрещнат предизвикателствата на 21 век. Училището 
е първата стъпка в изграждането на нов тип личности, умения и компетентности, 
които им дават възможност за по-успешна реализация в съвременното информа-
ционно общество. 

Изучаването на чужди езици в българското училище заема приоритетно място 
в учебните програми. Тенденцията към по-бързо и по-всеобхватно развитие на поз-
навателните способности на децата днес и разширените възможности с помощта на 
новите технологии да влязат в съприкосновение с бита и културата на други народи, 
да надникнат в други светове, предлагат сигурни гаранции за успешно провеждане на 
чуждоезиковото обучение във всички степени на българското училище. 

Езикът до голяма степен характеризира индивидуалната идентичност на всеки 
човек. При нас, за децата билингви е характерно, че заедно с ромския език, който го-
ворят в семейството си, се справят доста доста добре с българския език като средство 
за общуване, тъй като учат в тази езикова среда. Независимо че родният им език не е 
официален, правото да говорят този език вкъщи е важно за тях, защото им дава въз-
можност да развият силно позитивен собствен облик. Хората обикновено откриват, 
че е по-лесно да развият комплексно мислене на майчиния си език.

Ученето на чужд език (в нашия случай английски език), който за децата би-
лингви е трети език, е позитивно преживяване за тях, защото въздейства като важен 
ресурс за развитие на интеркултурната им компетентност, независимо от техния ет-
нически произход.
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За да реализира целите на образователно-възпитателния процес, пред българ-
ския преподавател стои предизвикателството да търси нестандартни похвати и тех-
нологии на преподаване. Внимателно да предвижда и планира задачите и да органи-
зира дейностите в урока, така че да провокира желанието на учениците за активно 
участие в изпълнението им.

Съвременният учител търси отговори на много въпроси: Как да създадем пози-
тивна нагласа и вътрешна мотивация? Как да предизвикаме по-голяма познавателна 
активност? Как да определим значимостта на дейностите на учениците от гледна точ-
ка на техните интереси и потребности?

Всичко това ме провокира да проведа едно изследване, чието концепция е да 
установи в каква степен включването на компютърни технологии в уроците по ан-
глийски език ще повлияе върху интереса на учениците към чуждия език и познава-
телната им активност и качеството на обучението.

Цел:
Разработване и приложение на методически варианти чрез приложение на ин-

формационните технологии за постигане на ефективност на обучението чрез нов мо-
дел на обучение при учениците от пети клас.

Хипотези:
1. Ако се прилага образователен софтуер за чуждоезиково обучение, то се по-

стига по-голяма производителност на обучението.
2. Ако се използват съвременните информационни и комуникационни техно-

логии, то те поставят обучаемите и обучаваните в един нов педагогически модел, чи-
ято основна характеристика е ефективност.

3. Електронното обучение променя отношението на учениците към техните 
учебни задачи, така както променя подходите и методите на преподаване. 

4. По-добра мотивация на обучаваните и по-силна активност се осигурява, ако 
се прилага компютърно базираното обучение в класната стая чрез мултимедийни 
електронни средства и чрез интерактивност на различни нива. 

5. Използването на информационни технологии в часовете по английски език 
от задължителната подготовка във втори клас раздел „Моето семейство“ ще доведе до 
по-бързо и лесно усвояване на лексиката и нейното правилно използване след това.

С поставената цел и формулираните хипотези свързваме следните
Критерии и показатели:
Критерий 1: Спазва правописни и пунктуационни норми.
Показатели:
– брой допуснати правописни грешки;
– брой допуснати пунктуационни грешки.
Критерий 2: Умее да прилага знанията си по английски език за решаване на 

правописни и правоговорни задачи чрез използването на компютри.
Показатели:
– разпознава думи и групи от думи в текстове с позната тематика;
– пише думи и кратки изречения;
– използва елементарни езикови средства, правопис и пунктуация.
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Критерий 3: Проявява познавателна самостоятелност, творчество, естетиче-
ски усет и се стреми към оригиналност;

За определяне степента на усвоените знания и умния бяха определени следните 
качествени оценки на резултатите;

Отлични – самостоятелно, точно и пълно изпълнение на задачите, творчество, 
находчивост, оригиналност.

Много добри – самостоятелно и пълно изпълнение на задачите с допуснати 
несъществени грешки;

Добри – справя се с поставените задачи, но с помощта на учителя;
Задоволителни – справя се само с част от задачите, които са по-лесни за из-

пълнение;
Слаби – не може да се справи с възложените задачи.
Ролята на използваните критерии и показатели е да се установи степента на 

усвоените знания, умения и компетентности и дават основание за по-обективно оце-
няване. Но те помагат и на учителя да организира по-резултатно бъдещата си работа.

Организация на изследването
Първи етап
Изследването се проведе в 1. ОУ „Св. Паисий Хилендарски“, град Гълъбово, с 

ученици от 5. клас – сборна група. Предварително учениците бяха разделени на екс-
периментална и контролна група. Всяка група се състои от 6 ученици. Интелектуал-
ните възможности и успех на учениците от двете групи са приблизително еднакви. 
За експерименталната група бяха подбрани деца, които имат знания и умения за ра-
бота с компютър. За да се установят базисните знания и умения за работа с програма 
WORD учениците от експерименталната група попълниха тест (вж. приложение 1). 
Резултатите от него показаха, че групата притежава нужните знания и умения за про-
веждане на изследването.

Тестът за входящо ниво по английски език беше подчинен на обстоятелството, 
че задължителното обучение по английски език за тези ученици започва в 5. клас. 
Така че задачите за изпълнение бяха свързани с овладяването на английската азбука, 
като база за по-нататъшно ограмотяване и лексикално обогатяване. Грешките, допус-
нати в теста са в резултат на неумението на учениците да свързват отделните звукове 
и букви, в неотчитането на разликата между българските звук и буква и английските 
звук и буква. 

Решаващи бяха и предварителните наблюдения в часовете по английски език 
за установяване на комуникативните умения и знания на учениците. Получените ре-
зултати бяха следните:

Задача 1. От 14 деца само 2 са допуснали грешка при малките букви d и b.
Задача 2. От 14 деца 4 са сгрешили букви E и Y.
Задача 3. От 14 деца 2 са сгрешили при свързване на „кенгуру“ със „c“ вместо с 

„k“, „кралица“ с „k“ вместо с „q“, 1 дете „котка“ с „k“ вместо със „c“.
Този тип грешки са в резултат на неумението на учениците да свързват отдел-

ните звукове и букви, не отчитат разликата между българския звук и буква и англий-
ския звук и буква.
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Втори етап
Експерименталната група изпълняваше езиковите задачи чрез използване на 

съвременните информационни компютърни технологии, а учениците от контролна-
та група работеха като използваха учебник, учебна тетрадка, аудио касета със записи 
за слушане, нагледни средства и помощни материали.

Езиковите задачи са максимално онагледени за по-пълно навлизане на уче-
ниците в света на реалното общуване на чуждия език. Представянето на основната 
лексика става главно чрез мотивиране на познавателния интерес към ситуативната 
употреба на думите. Чрез многократно изписване на отделни думи, фрази и прости 
изречения децата осъзнават връзката между звук и буква, затвърдяват и запаметяват 
трайно въведените в урока лексика и езикови структури. Чрез задачите за комуника-
тивна практика от типа Ask and answer, Say и др. децата използват езика като средство 
за общуване.Те дават възможност за употреба на думи и изрази като затвърдяват ле-
ксика и речеви модели.

Целта на формиращият етап беше да се изградят умения за кратко описание на 
чужд език и усвояване на функциите „Информиране и осведомяване за членовете на 
семейството“, „Информираме се за професиите на възрастните“, „Говорим за неща, 
които притежаваме“.

Овладяването на чужд език е дълъг и невинаги гладък процес. Проверката и 
оценката на знанията и уменията на учениците по темата My family се осъществи чрез 
тест. Той е съобразен с възможностите на децата и в съзвучие с методическите изиск-
вания за проверка на овладения материал в начален етап.

От получените резултати на контролния тест могат да се направят обобщения, 
които са свързани с постиженията и грешките на децата.

Най-често допусканите грешки:
– при думата mother „о“ го изписват като „а“ – 1 ученик от експерименталната 

група и 2 ученици от контролната група;
– при думата brother „о“ го изписват като „а“ – по 1 ученик от група;
– при думата sister „е“ го изписват като „а“ – по 1 ученик от група;
– при думата friend буква „i“ е изпусната от 1 ученик от експерименталната и 2 

от контролната група;
– при думата family „а“ е изписана „е“ от 1 ученик от експерименталната и 2 от 

контролната група;
– при думата family „y“ е изписано като „i“ от 2 ученици от експерименталната 

и 2 – от контролната група;
– липсваща запетая след Yes и  No се установи при 3 ученици от експериментал-

ната и 2 – от контролната група;
– при изразяване на притежание чрез‚ s 1 ученик от контролната група е допус-

нал грешка;
Учениците могат да изкажат изречения от вида „I have got…“ „He/She is“ – при 

думите mother, father, brother буквосъчетанието „th“ е заменено с d. За оценка на 
крайните резултати бяха използвани критериите и показателите споменати по-рано.
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Изводи и заключения
1. С постигането на по-високи резултати от участниците от експерименталната 

група се доказа хипотезата на тази разработка.
2. Предложените методически единици доказаха, че уроците по английски език 

могат да бъдат преподавани и в компютърния кабинет, което действа много мотиви-
ращо и емоционално ангажиращо.

3. Съобразно възрастовите особености на учениците започна изграждането на 
трайни комуникативни умения за функционално използване на лингвистичните зна-
ния и начална мотивация.

4. Така организиран учебния процес ще мотивира ученика и ще провокира не-
говото активно участие при изграждане на комуникативните умения, както и при 
правилното самостоятелно използване на езика.



309

УЧИЛИЩЕ И РОДИТЕЛИ: РАВНОПРАВНИ 
ПАРТНЬОРИ В ЕДНА ОБЩА КАУЗА

Сътрудничеството между учител и родител – необходимо условие за 
образователната интеграция на ромските деца

Мима Кондова, Диана Цонева, ОУ „Йордан Йовков“, град Ямбол

Целта на образованието не е да напълни празен съд, а да запали огън.
Уилям Бътлър Йейтс

Днес, когато толкова често се говори за равнопоставеност, образователна ин-
теграция и културно многообразие, принципите на приобщаване са необходими и 
важни условия за формиране на загрижени училищни общности и приобщаващо об-
щество. Общуването и сътрудничеството със семействата на учениците е от изклю-
чителна важност за изграждане на такава общност, защото семейството е първообраз 
на обществените отношения.

Разглеждайки образованието като процес на учене през целия живот, съвре-
менните стратегии издигат тезата за преход от социална обвързаност към демокра-
тично участие на семейството в образованието. Визират се естествените участници 
и партньори – представители на местната общност, сред които на родителите се от-
режда основната роля във възпитанието на децата Тази роля предполага повишаване 
на ценността на образованието както в световъзприемането на подрастващите, така 
и в собствената визия на родителя. Не е тайна, че най-важните субективни причини 
за отпадането от училище са свързани с незаинтересоваността на родителите и лип-
сата на разбиране от учениците, че образованието разкрива житейска перспектива, 
че то е ценност и заради това си струва да се полагат усилия. Този извод важи с пълна 
сила за ромските ученици и техните родители. За ромите образованието не е ценност, 
поради което те не са мотивирани в достатъчна степен да посещават училище и да го 
завършат. Според статистически данни малка част от тях завършват основно образо-
вание, а още по-малка част продължават в средните училища. Напоследък се отчита, 
че провалите на образователната система при ромските ученици са причинени от не-
достатъчното ангажиране на ромските семейства в образованието.

От дългогодишната практика в обучение на ромски деца сме дълбоко убедени, 
че семейството притежава неизчерпаем възпитателен потенциал. То е фактор от из-
ключителна важност за осигуряване достъпа до качествено образование на деца от 
различни малцинствени групи и по-специално от ромската общност. Включването 
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на семейството предполага изграждане на позитивна нагласа към училищната ин-
ституция у родителите и мотивирането им за вземане на по-активно участие в учи-
лищния живот. Като учители считаме, че проблемите, свързани с посещаемостта и 
отпадането от училище на ромските деца или проблемите с усвояването на учебното 
съдържание биха могли да се преодолеят ако акцентът бъде поставен върху едно по-
задълбочено сътрудничество със семейството. Ето защо привличането на родителите 
в училищния живот и класната стая се превърна в приоритетна задача за педагогиче-
ската практика.

От участия в различни семинари и обучения за работа в мултиетническа сре-
да изводът е, че на първо място е необходимо да се опознаят ромите като етническа 
общност със своя етносоциална структура и етнокултурни традиции. Фокусът по-
ставихме по-специално върху ромското семейство.

Ромското семейство
Класификация на ромското семейство:
– Условно традиционно семейство;
– Аномиращо се или вече аномирано семейство (загуба на собствен култ, на 

собствена етническа характеристика);
– Нетрадиционно семейство.
Традиционното семейство е обикновено многолюдно и се състои от най-мал-

ко три поколения роднини и близки. Влияние върху ромското дете имат не само май-
ката и бащата, но и останалите близки, като всеки има своето място според възраст, 
пол, влияние сред другите, престиж от припечелване на средствата за прехрана.

При аномиращи се или аномирани вече семейства се откриват типичните про-
блеми на ромския етнос – безработица, никакъв интерес към образованието като 
духовна ценност, просене, проституция, алкохолизъм, наркомания, скитничество. 
Ромските семейства от този тип са най-многолюдни. Децата са свидетели на семейна 
агресия и физически тормоз. Това оказва влияние върху тяхното психично здраве 
и по-нататъшното им поведение в обществото. Децата в тези семейства растат при 
наличие на езиков и социокултурен дефицит, а в училище много бързо изостават и 
отпадат. 

Нетрадиционният тип семейство се определя от факторите: двамата, или 
поне един от родителите е с висше или полувисше образование; смесен брак с етни-
чески българин/българка. Най-характерно за този тип е самоопределянето им като 
роми, но с осъзнат стремеж да живеят като българи и същевременно да съхранят 
ценностите на ромския етнос. Ясно осъзнат стремеж на тези семейства да се наложат 
както сред българи, така и сред роми.

В живота на ромите всичко гравитира около семейството.То е основната гра-
дивна единица на социалната и икономическата им организация. Ромското семей-
ство е опората на индивида в групата и заема централна роля в нея. В семействата 
на ромите са запазени традиционните отношения на ранна трудова социализация, 
предоставя се по-голяма свобода и отговорности на подрастващите.

При хората от ромския етнос, има един вид закрепване – към рода и семейство-
то. Най-високо в йерархията от ромски ценности стоят семейството и свободолюби-
ето. От изследователите на ромския етнос се приема, че точно ромското семейство 
е средата, в която се е създавала, развивала, съхранявала и предавала от поколение 
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на поколение материалната и духовната култура на далечните предшественици на 
днешните роми. Така дори и без наличие на писменост са се съхранили ромският 
език, фолклор, както и интересните празници, обичаи, обреди, традиции в домашно-
то възпитание. Счита се, че всичко това се дължи на свещеното за ромите семейство, 
което е успявало да замести липсата на собствена държава.

На почетно място в йерархията на ромските ценности са децата. И това никак 
не е случайно, защото точно те са истинските продължители на родовите и семейните 
традиции.

Как виждаме ролята на семейството? Ролята на семейството не може да бъде 
заменена, защото тук се усвояват еталоните на човешкото поведение, гради се цен-
ностната система. Семейството със своята култура, ценностен модел, норми и пове-
денчески проявления е отправна точка в живота на всяко дете. Именно на нея трябва 
да се стъпи, за да се осъществи адекватна образователна интеграция.

Това е най-правилната посока за изграждането на взаимоотношения на сътруд-
ничество с ромските семейства

Гореизложеното показва, че включването на ромските родители в училищния 
живот на децата им не може да стане автоматично. При работата с ромски семейства 
се срещат сериозни трудности в общуването, които се определят от позициите на 
родителите. А именно:

– Напрегнато ежедневие;
– Взаимно недоверие;
– Страх при общуването както у родителите, така и при педагозите;
– Незаинтересованост от страна на родителя и прехвърляне на родителските 

ангажименти;
– Бягство от отговорност;
– Липса на поглед за бъдещето на децата им;
– Липса на желание за сътрудничество у родителите;
– Страх от общуване между самите родители.
От честите контакти с ромски семейства стигнахме до извода, че при взаимо-

действието с училището, и родителите роми имат своите притеснения и затруднения:
– Притеснение от общуване в нова среда и нови условия;
– Недостатъчно педагогически умения;
– Страх, че ще сгрешат;
– Незнание за това какво да правят;
– Липса на сигурност, че учителят наистина търси тяхната помощ;
– Слабо владеене на българския език и затруднения в комуникацията.
В тази връзка възникнаха въпросите: Как да се предизвика интересът на роди-

телите роми към училището? Как да се мотивират? Кои са тези допирни точки във 
взаимоотношенията с точно тези родители, които могат да се развиват и усъвър-
шенстват? Може ли заедно с ромския родител да построим, осъществим и завършим 
проекта на педагогическия ден, в центъра на който е тяхното или по-точно казано 
нашето ДЕТЕ?
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Няколко стъпки по пътя на успешното сътрудничество с ромското семейство:
1. Предварително задълбочено проучване на семейството 
При изграждането на ефективна връзка между семейството и училището не 

се разчита на епизодични контакти или групови мероприятия. Необходимо е да се 
осигурят достатъчен брой срещи. Първата среща се провежда много преди началото 
на учебната година, за да се запознае учителят индивидуално с детето, родителите 
и близките му хора от семейството. Много е важно да се установят още в началото 
открити взаимоотношения. Следват текущи неофициални диалози и неформални 
срещи, чрез които се установява необходимата ни информация – материално-бито-
вите условия, какви са взаимоотношенията в семейството, кой е значимият човек за 
детето, позициите на родителите относно образованието, очакванията им, има ли ня-
какви специални събития в живота на детето и семейството, с какво се гордеят по 
отношение на детето, по кой начин успокояват детето, когато е разстроено, какво 
обкръжава детето, какво го вълнува, от какво се интересува и т.н. Важното при тези 
срещи е да се поддържа уважение. По този начин се установява тонът за бъдещото 
участие на семейството.

2. Стилът на общуване на учителя – способ за успешно взаимодействие с 
ромското семейство

Инициатор на общуването в повечето случаи е и трябва да бъде учителят, тъй 
като общуването е основният инструмент за реализиране на различните му профе-
сионални функции. Стилът на общуване отразява характера на взаимоотношенията 
между участниците в този процес. Положителният стил е демократичният. Така се 
отделя еднакво внимание на всички родители. Стремежът е да се отчита индивиду-
алния опит на всеки родител, да се стимулира неговата активност в общуването и да 
се създадат благоприятни условия той да се реализира като равностоен партньор в 
разговора.

Демократичният стил на общуване изисква от учителя системно да прилага ин-
дивидуален подход и да не проявява негативни нагласи и позиции към родителите и 
учениците. 

3. Правила на общуване с ромски родители
Общуването на учителя с ромски родител има своите особености.
1. На първо място запомням имената на родителите и се обръщам към родите-

ля по име.
2. Винаги се ръководя от конкретната ситуация. Старая се да „отразявам“ ми-

слите и чувствата на събеседника. Все едно родителят в случая е моето огледало, кое-
то отразява чувствата и емоциите, изразени в думи.

3. Избирам адекватни средства за непринудено взаимодействие.
4. Уважавам основната отговорност на родителите за техните деца.
5. Съдействам да се укрепва доверието на ученика към собственото му семей-

ство и избягвам пренебрежителни забележки, които биха подкопали това доверие.
6. Създавам благоприятна атмосфера, която създава удовлетворение от внима-

нието и поведението на учителя.
7. Проявявам разбиране и съпричастност към постиженията и проблемите.



313

8. Лична заинтересованост за съдбата всяко дете от класа. Загрижеността, го-
товността за помощ, добрата дума– това е дъжд след продължителна суша. Когато 
родителите видят това, се отнасят към мен като към близък човек.

9. Открито и взаимно споделяне на информация. Тук се явявам в ролята на „из-
поведник“. По време на споделянето родителите разказват за свои вълнуващи лични 
преживявания. Така те стават по-уверени говорители и слушатели. Това правило из-
исква търпеливо и внимателно изслушване, задължително гарантиране на повери-
телност, оказване на помощ със съвет, добра дума, пък било то и със стари дрехи и 
обувки от моите деца.

10. Никога не забравям, че главната цел на общуването е детето.
Това съвсем не са всички правила за общуване, които помагат на учителя и ро-

дителя да се опознаят взаимно. Но с тяхна помощ стъпка по стъпка и тухла по тухла 
се гради най-важния елемент в работата с ромското семейство – доверието.

4. Доверието – основа на конструктивното взаимодействие с ромските ро-
дители

Ефективната връзка между семейството и училището се основава главно на до-
верието. Имайки предвид ценностната система, недоверието и отношението на ром-
ския етнос към държавата и социалните институции, печеленето на доверие е сложен 
и нееднократен процес. Да се срине стената на недоверието и отчуждението не е лес-
но. Необходими са много усилия, воля и добро желание. Гореизложеното дотук е само 
малка част от този процес. В тази посока, учителят трябва да признава, да проявява 
уважение и да подкрепя значимостта на семейството като първи педагог на собст-
веното си дете. Добрият педагог вярва в обединената отговорност на семейството и 
училището и се стреми да изгражда отношения на партньорство. Добра практика в 
този случай е разнообразните начини на ангажиране: 

– поставят се на обсъждане въпроси, които вълнуват родителите; 
– на родителите е разрешено да посещават обикновени уроци в класа; 
– в извънработното време контакт с родителите по телефона, по скайп, в соци-

алната мрежа Фейсбук; 
– сключване на писмено споразумение;
– периодично запознаване с портфолиото на децата им; 
– изказване на благодарност в писмен вид; 
– важен момент по пътя на доверието е създаването на общи преживявания 

– провеждане на екскурзии, посещения на театър, отпразнуване на рожден ден, посе-
щение при болен, провеждане на празници и др., като така се извършва непринуден 
обмен на духовни и емоционални ценности;

– задължително условие е родителите да участват в планирането на тези дейности. 
Така на основата на доверието се постига конструктивно взаимодействие меж-

ду учител и родител.
5. Създаване на общност от класа, родителите и учителя
Защо е важно да се изгради общност? Общността дава усещане за принадлеж-

ност. Членовете на общността са свързани един с друг чрез общи интереси и ценности. 
Те държат един на друг. Работят в името на групата, когато се чувстват част от общ-
ността. Изграждането на такава общност изисква време, внимание и търпение. 
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Изхождайки от факта, че децата са на почетно място в ромските ценности, най-
напред се осигурява в класа среда и атмосфера на сигурност, обич и добронамереност. 
Чрез личния пример и благоразположение на учителя децата усещат, че някой в учи-
лището е загрижен за тях. Че ги уважава и приема тяхната етнокултурна принадлеж-
ност за факт – не като недостатък и не като предимство, а просто като даденост. Това 
с пълна сила важи и за родителите. Организираната позитивна класна стая, ориенти-
рана  към потребностите на децата и родителите с различна култура, носи посланието, че 
всеки има нужда да принадлежи към общността и отговорност да допринася за нея.

6. Взаимоотношението родител – учител – стимулиращ фактор за успешната 
адаптация и социалното развитие на детето – добри педагогически практики.

6.1. Комуникативен тренинг „Аз ще имам първокласник“ – проведен в края на дет-
ската градина. Родителите и децата се включиха в съвместни дейности под формата на 
интерактивни игри.

6.2. Коледен тренинг – родителите участваха активно в коледното тържество в раз-
лични забавни, развлекателни и интерактивни състезателни игри.

6.3. Спортно състезание „Мама, татко и аз“ – много положителни емоции, смях и 
веселие изпълниха физкултурния салон. Родителите се върнаха в своето детство, а децата 
им ги видяха в друга светлина. 

6.4. „На 8 март с мама в часа по СИП „Фолклор на етносите“ – майките се вклю-
чиха активно както в подготовката на урока, така и в осъществяването му. Погрижиха се 
и за почерпката. По време на урока изпълняваха задачи, съвместно със своите деца. В част 
от задачите си разменяха ролите, в друга част децата помагаха и показваха на майките как 
се прави. Със сигурност този ден остави отпечатък във всички участници.

6.5. Открит урок „Празници в семейството“
Ако дотук измерихме стъпките по пътя на успешното сътрудничество с ромски-

те родители, то крачката беше да представя пред родителите деня на децата в училище, 
такъв какъвто е. Но те участваха като реално действащи лица, т.е. влязоха в ролята на 
ученици заедно със своите деца , в един открит урок на тема „Празници в семейството“, 
на който заедно търсихме общото между семейните празници  – Байрам, Банго Васил и 
Коледа – на трите етнически групи в училище. Избрах тази тема като изходих от факта, 
че връзката между поколенията остава силна, трайна и вечна именно чрез празниците 
и обичаите. И сега следва да кажа, че главната цел на урока е да се формират умения за 
етническа толерантност, но не, моята цел и стремеж бяха да направя така, че всички – 
ученици, родители и учител – да заработим в екип, заедно, като истински партньори. 
Осъществяването на този замисъл изискваше много усилия, предварително договаря-
не, много лични и общи срещи, посещения по домовете, събиране на материали, обяс-
нения, насоки, но най-вече активно сътрудничество със семействата. Казвам семей-
ствата, защото в организирането, подготовката и провеждането на урока се включиха 
активно баби, лели, сестри и братя на децата от класа. Изразено в цифри – 77% от се-
мействата участваха в процеса на планиране на урока, при вземането на решения, при 
осигуряването на декори и материали, приготвянето на празничната трапеза и други 
различни начини. А 58% участваха в ролята на ученици. Останах искрено изненадана 
от ентусиазма, който беше обзел родители и деца. Всеки се стремеше да бъде полезен с 
каквото може и да даде най-доброто от себе си, за да се представим добре пред гостите 
на урока. Наблюдавах внимателно как родителите мотивират децата си, как ги под-
крепят, как им помагат да решат възникналите проблеми. Разбрах, че в този момент 
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се чувстваха като част от обучението на децата и затова им се доверих изцяло. Без мое 
участие им поверих да пресъздадат обичая на празника Банго Васил и те се справиха 
блестящо. И за да покажем, че макар и различни на пръв поглед, традиционните праз-
ници имат един общ, човешки смисъл, в урока включихме следните песни: ромска „О, 
Банго Василий“, турска „Гел Янъма“, еврейска „Hava Nagila“ и емблематичната българ-
ска песен „Една българска роза“. Сега те са сред любимите на децата.

Този урок подсигури на децата, семействата, и на мен условия за действително 
сближаване на всички като общност от учещи. Той промени в голяма степен позициите 
и отношението на не малка част от родителите към училището. Общуват свободно с 
мен, по-малко бягат от отговорност, виждам заинтересованост за бъдещето на децата 
им, убедени са, че наистина имам нужда от помощта им. Вече са налице родители, кои-
то системно се интересуват от развитието и постиженията на децата си. Други посеща-
ват заедно с децата си часовете за консултации, за да се научат да им помагат у дома. 
Трети търсят моето съдействие по различни въпроси. Успехът и удовлетворението от 
добре свършената работа повиши самочувствието на родителите и вдъхна увереност у 
учениците. И гледайки повдигнатото самочувствие на родителите и тези светнали от 
радост очи на децата, ще кажа само, че усмивката няма произход, раса и религия.

Според Джонас Солк: „Добрите родители дават на децата си корени и криле. Ко-
рени, за да знаят къде е домът им и криле, за да летят надалеч и да правят онова, на 
което са били научени“. А добрият учител проявява грижа и разбиране към учениците 
и техните родители. Той разбира своята роля като подготовка на децата за живота. 
„Ако ми кажат, че утре е краят на света, то още днес аз ще посадя дърво“– тези думи 
на Мартин Лутър Кинг може би най-добре обобщават работата на учителя.

На основата на моята конкретна практика и натрупан, макар и скромен опит 
в работата с ромските семейства, вече съм убедена в предимството от непосредстве-
ното включване на родителите в образователно-възпитателния процес, както и че 
предстои да се направи още много за образователната интеграция на ромските деца 

Взаимоотношенията между учители и родители трябва да се изграждат на ос-
новата на взаимно доверие, уважение толерантност. От доброто сътрудничество пе-
челят не само учениците, но и цялото общество, защото каквито взаимоотношения 
създадем между възрастните, такива ще възпитаме у децата.

Днес, в бързо променящото се общество ни е нужна не просто връзка на учи-
лището със семейството. Нужно ни е единство във възпитанието, образованието и в 
подхода към детето. А това единство трябва да се изразява в общата заинтересова-
ност на родители и учители в организирането на благоприятна педагогическа среда 
около всяко дете, независимо от етническата му принадлежност. И по-важното, че е 
нужно много повече образование за родителите и признание за учителите. 
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Ранното отпадане от училище – пресечна точка на родители и ученици
Минка Атанасова, Марина Митова, Миглена Колева, Екатерина Минкова

СОУ „Св. Паисий Хилендарски“, град Върбица

Вместо увод
„Интеркултурното образование е един от водещите аспекти, по които трябва 

да се модернизира българската образователна система, за да отговори на потребно-
стите на тези, към които е насочена – децата и техните родители. Интеркултурното 
образование е образование, насочено както към децата от малцинствата, така и към 
тези от мнозинството с основна цел да формира взаимно познание, толерантност и 
приятелство сред всички ученици“1. Ето защо включването на такъв тип образование 
и интерактивни методи на преподаване биха допринесли за подобряване на училищ-
ната среда, превръщайки я в привлекателна и интересна за учениците, така че те да се 
чувстват трайно мотивирани. 

Необходима е системна работа с ромските родители с цел тяхното ангажира-
не с образованието на децата. „Осъществяването на активно сътрудничество меж-
ду семейството и училището е обществена необходимост най-общо затова, че те са 
първите и основните институции, в които става социалното възпроизводство. В тях 
хората се изграждат като личности от най-ранна възраст, при това във време, което е 
най-благоприятното за индивидуално развитие“2.

В отговор на тази обществена потребност Център „Амалипе“ реализира проект 
„Намаляване на отпадането на ромските деца от училище“, финансиран от фондация 
„Америка за България“. В мрежата от училища, създадена в изпълнение на програма 
„Превенция на отпадането на ромските ученици от училище“, СОУ „Св. Паисий Хи-
лендарски“, град Върбица, област Шумен, е базово училище от самото начало на про-
екта. Училищният екип е с многогодишен опит в интеграционните процеси и интер-
културното образование, но участието в проекта на център „Амалипе“ постави тази 
проблематика на различно равнище – екипът ни се вгледа в постигнатото до момента 
и изведе своя опит в конкретни дейности, които надграждат успешни практики от 
реализирани проекти до 2010 г.

Знаехме за препятствията, които ни очакват, защото бяхме срещнали трудно-
стите при работа с родителите от ромската общност, а именно:

– Невъзможност за поддържане на текущ регулярен контакт с родителите, не-
обходим за осигуряване на въвлеченост и подкрепа от тяхна страна – повечето роди-
тели имат трудова заетост извън населеното място, във връзка с което трайно отсъст-
ват от дома;

– Липса на компетентна подкрепа от страна на семействата, насочена към съз-
даване и развитие на адекватна мотивация на децата за обучение, защото родителите 
нямат изградени нагласи, знания и умения, грижата за децата е поверена на по-въз-
1 ЦМЕДТ „Амалипе“, Програми за въвеждането на интеркултурно образование и образова-

телната интеграция на ромските деца. < http://amalipe.com/index.php?nav=program&id=9>
2 Модел на Епщайн.
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растни членове от семейството, без ресурс и потенциал за справяне с обучителните 
проблеми на учениците.

–  Затруднения от финансов характер – голяма част от ромските семейства сре-
щат проблеми при осигуряване на базисни материални ресурси, необходими за ре-
зултатно и ефективно обучение. 

Основните подходи, прилагани в досегашната ни практика, са насочени към:
– Осигуряване съдействието на лидерите в ромската общност (значими, успе-

ли, oбразовани и авторитетни личности – общински съветници, служители в Общи-
ната, учители) – опитът ни показва, че привличането им за съмишленици и преки 
участници в постигането на резултати в образователно-възпитателния процес води 
до по-активно и мотивирано участие на голяма част от родителите в общността. 

По наша преценка този подход гарантира сравнително висока ефективност – 
посланията достигат до значимите личности бързо и без особени затруднения и по-
лучават широко одобрение и подкрепа в останалата част от общността, благодарение 
на изградения авторитет на успелите роми;

– Осигуряване на подкрепа от страна на Евангелската църква – освен, че в нея 
членуват голям брой представители на ромската общност, евангелските проповедни-
ци могат да съдействат за възпитанието на подрастващите. Евангелската църква има 
доказано успешни методи за влияние върху нагласите и поведението на членовете на 
ромската общност с висока ефективност и при мотивирането на ромските семейства 
за обучение и възпитание на подрастващите;

– Въвеждане на практики за въвличане на родителите като активна страна в 
образователно-възпитателния процес – методи с най-висока ефективност и резултат-
ност: овластяване на родителите чрез включване в различни форми на управление на 
училището – училищно настоятелство, родителски клуб; изграждане на съпричаст-
ност чрез включване в извънкласни и извънучилищни дейности – клубове, часове за 
СИП, екскурзии, ваканционни училища, летни лагери, училищни и общински тър-
жества.

Нашите добри практики за приобщаване на родителите роми към образовател-
но-възпитателния процес са:

– Родителски клуб „Единство“ – реализира програми за превенция на отпа-
дането на деца от училище, следи постиженията на учениците и набелязва мерки за 
тяхното развитие;

– СИП „Фолклор на етносите в България – ромски фолклор“ – развива проекти 
и програми за запознаване и популяризиране на фолклора на различните етноси;

– Открити уроци с гости и/или участници родители – родителите имат въз-
можност да се включат в подготовката на уроци по различни учебни дисциплини, да 
присъстват и участват в провеждането им;

– Дни на отворените врати – родителите са поканени в училището, за да се за-
познаят в детайли с учебната среда. Имат възможност да се срещнат с ръководството 
на училището, преподавателите, педагогическия съветник, както и да разгледат мате-
риалната база;

– Проекти – включване на родителите като основна целева група в различни 
дейности по проекти за образователна интеграция.
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Предмет на нашето внимание в това изложение са дейностите в родителски 
клуб „Единство“ и  ученическия парламент.

Отварянето на родителската общност към живота на училището в процеса на 
обучение и възпитание на децата, към търсенето на общи решения между специалисти, 
родители и учители е ключът към намирането на най-добрите подходи за справяне с 
предизвикателствата във взаимоотношенията между възрастните и децата. Подраства-
щите могат да бъдат стимулирани да се променят, да се учат, само ако училището се 
превърне в учеща се общност, в която всяка група – учениците, родителите, учителите, 
ръководството могат да разчитат на разбиране и подкрепа помежду си. Реализация на 
тази подкрепа в СОУ „Св. Паисий Хилендарски“, град Върбица е родителският клуб.

I. Родителската общност – сътрудник в превенцията на ранното отпадане от 
училище

1. Родителски клуб „Единство“ – цели, задачи, методи
Родителски клуб „Единство“ е възобновен през месец март 2011 г. (учредява-

нето на родителска структура с подобни функции датира от 2008 г. под името „SOS! 
Имам тийнейджър“, по проект „Мах на криле“, финансиран от фондация „Хюман 
дайнамикс“) като реализация на задължителен модул по Програмата за намаляване 
на отпадането на ромски деца от училище на ЦМЕДТ „Амалипе“. В него членуват 
двадесет родители на ученици от четвърти до осми клас, представители на всички 
етноси (в т.ч. три ромски), населяващи територията на общината. Всички родители 
се ползват с авторитет в своята среда, умеят да увличат представители на социално 
изолираните общности и активно се включват в училищния живот. Първоначално 
ръководителите на клуба си поставиха за цел привличане на родителите и ангажира-
нето им с училищния живот, ангажирането им в решаването на проблеми, свързани 
с превенцията на отпадането на деца от училище и повишаване капацитета и самоор-
ганизацията на родителската общност. 

В съответствие с целите родителският клуб изпълни следните задачи:
– да осигури активното участие на родителите в дейности, организирани от 

училището: отворени врати,  открити уроци, празници, тържества, екскурзии, спорт-
ни събития и др.;

– да допринесе за издигане имиджа на училището чрез дейности по естетизи-
ране на учебната среда, обогатяване на материалната база, популяризиране на учи-
лищната политика за толерантност;

– да работи в сътрудничество с учители, специалисти, институции по превен-
ция на отпадането на ученици от училище;

– да организира събития в общностите, които имат за цел популяризиране на 
училището като институция;

– да повиши капацитета на общностите и пълноценно да използва наличните 
общностни ресурси;

– да проучи възможности за финансиране и включване на ученици в различни 
инициативи извън училище.

За да се финализират успешно планираните цели, задачи и дейности, екипът от 
базови учители пусна в действие иновативни методи на работа: дискусия, тренинг, 
тиймбилдинг, семинар, анкета.
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2. Модели на работа с родителската общност – успешни практики
След старта на проекта се уточни съставът на клуба и бе изработена про-

грама. Интерактивността, играта, забавлението станаха ръководно начало на всяка 
среща. Тренингът се оказа най-добрият формат, а дискусията – най-ефективният 
метод. Родителите активно и свободно изразяваха становища, даваха идеи, решава-
ха казуси. В повечето от сбирките се включиха ученици и учители. Съвместната ра-
бота бе добро попадение. И родителите, и децата откриха нещо ново за себе си, ви-
дяха се в различна светлина. С нови очи се погледна и на учителското участие. Така 
се постигна единство между трите страни в образователно-възпитателния процес: 
учители – ученици – родители. 

Тиймбилдингът доизгради вече създадената екипност, раздвижи участниците 
и освободи емоцията. Той бе проведен през пролетта на 2011 г. под наслов „Търсене 
на съкровище“. Целта – да се намери скрито съкровище чрез загадки ключове и игри 
с двигателна активност – наложи разделянето на отбори. Всеки тим получи запечатан 
плик с първата загадка, чието правилно разрешаване указваше към следващата. Ко-
лективните игри „Последните ще бъдат първи“, „Да стигне, но да не остане“, „Огнена-
та стена“ създадоха много забавни моменти, предизвикаха истински смях и приятни 
емоции у всички. След преодоляването на препятствията учениците и родителите за-
едно поеха по пътя към съкровището. Финалната задача, озаглавена „Сандвичиада“, 
върна състезателния елемент. Родителите се оказаха по-активната част от участници-
те в игрите и по-амбицирани в изпълнението на задачите. 

С удоволствие членовете на клуба се включиха във всички извънкласни и извъ-
нучилищни дейности, произтичащи от Годишния план на училището и действащите 
проекти. Те бяха съорганизатори на концерти, помощник-ръководители във вакан-
ционни училища и екскурзии. Нещо повече, те „прегърнаха“ благотворителността 
като форма на взаимопомощ и подкрепа. Благодарение на коледна инициатива на ро-
дителския клуб две деца от ромски произход получиха възможност да отпразнуват 
със съучениците си завършването на основно образование.

Агресията в училище стана тема на тренинг, в който участваха ученици, роди-
тели и учители. Малките ученици от 4. клас самостоятелно изготвиха презентация, 
която изненада присъстващите със задълбочените познания по темата. Коментираха 
се ситуации от личния опит на ученика и се предложиха решения за преодоляване 
на агресията във всичките й измерения. Кандидат-гимназисти от 8. клас разиграха 
казуси, като влязоха в роли на агресори и жертви, за да помогнат на груповата работа 
„Възрастни, помогнете!“. Присъстващите оформиха четири групи, анализираха по-
стъпките от зададената гледна точка, а в края представиха своите становища. 

Тези общи занятия стоят в основата на изразената теза, че само паралелната 
работа с родителския и ученическия актив позволява да се говори за добра практика 
и осъществен интеграционен процес.

II. Ученическият парламент като партньор на учители и родители
1. Ученическият парламент в СОУ „Св. Паисий Хилендарски“ – път през го-

дините
Ученическият парламент при СОУ „Св. Паисий Хилендарски“, град Върбица, 

би могъл да послужи за пример на много ученически сдружения и формации. Той 
измина дълъг път, осеян с превратности. Създаването му отнася към далечната 2002 г., 



320

когато група ентусиазирани средношколци прие идеята на фондация „Пайдея“ за по-
осезаемо приобщаване на младите хора към училищния живот и към проблемите на 
образованието и за активно изразяване на гражданска позиция по важни обществе-
но значими въпроси. В зората на учредяването си парламентът успя да изготви пър-
вия „Правилник“ за дейността си, а като трибуна за популяризиране на ученическите 
инициативи започна издаването на вестник „Диалог“. 

След първите успешни стъпки в самоуправлението, дейността на актива затих-
на, за да се възроди отново през 2009 г. с изпълнението на проекта „Училище мечта!“, 
съфинансиран от ЕСФ. Благодарение на поредица обучения в лидерство, провеждане 
на избори за съвет на класа и ученически съвет, разработване на програми и плано-
ве на комисии, в края на 2010 г. нашето училище се сдоби с ядро от 30 подготвени 
ученици от 5. до 11. клас. Съществуващият вариант на правилник бе осъвременен, а 
паралелно с него УП изготви „Етичен кодекс“. 

Според устава съставът на актива се формира въз основа на броя на паралел-
ките от 5. до 12. клас през съответната учебна година, като включва председателите 
на съветите на класа и по един представител, посочен от класния ръководител. На 
първото си заседание новоизбраният училищен съвет полага тържествена клетва, 
приема нормативните документи, избира ръководен екип и се разпределя в четири 
постоянни комисии:

– Комисия по превенция на ранното отпадане на учениците от училище
– Комисия за борба с противообществените прояви, агресията и дискриминацията
– Комисия по култура
– Комисия по спорт и туризъм
Във връзка с темата на доклада, още тук трябва да се отбележи фактът, че в 

ученическия парламент биват избирани не само отличници и талантливи ученици, 
но и такива, които дължат своята популярност не на успех в образователния про-
цес. Делегирането на отговорности оказва благотворно влияние върху отношението 
към училищния живот и неминуемо води до ограничаване както на допуснатите от-
съствия, така и до наличието на незадоволителни резултати. Принципът на ЦМЕДТ 
„Амалипе“ – „Всяко дете може да бъде отличник!“ – е сред основните в работата на 
комисиите, които след вота на доверие изработват програма с изяви и заседания, съ-
образени с плановете на ресорните педагогически комисии.

През последните три години ученическият парламент е достоен партньор на пе-
дагогическата колегия за реализиране на малките грантове към ЦМЕДТ „Амалипе“ по 
програма „Намаляване на отпадането на ромските ученици от училище“, на проекта 
„Дъга от мечти“ към ЦОИДУЕМ и по международната програма „Младежта в дейст-
вие“. Натрупаният опит, увереността в успеха на инициираните начинания и стреме-
жът към по-високи резултати оставиха своя отпечатък през настоящата учебна година, 
която бележи връх в постиженията и жизнедейността на ученическата общност.

2. Ученическият парламент с поглед, взрян в себе си (опит за SWOT анализ)
С цел диагностициране коефициента на полезно действие от работата на учени-

ческия парламент през 2012 – 2013 г. бе проведено анкетно проучване. На вниманието 
на членовете на парламента бяха предоставени 10 въпроса, изискващи самокритич-
ност и прецизна оценка на постигнатото, от една страна, и творчески поглед, вперен в 
бъдещето, от друга. 
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На въпроса: „Коя/и инициатива/и на ученическия парламент през учебната 
2012 – 2013 г. бихте определили като най-успешна/и и полезна/и?“ при следните 
възможни варианти: 

А – отличеният филмов проект „Омагьосаният кръг“ и откритото заседание 
на 26 март 2013 г., посветено на агресията;

Б – празничното заседание на 10 май, в което участваха и ученици от НП „На 
училище без отсъствия“;

В – работната среща на ученическия парламент от четирите училища;
Г – визитите на представители от ученическия парламент в република Тур-

ция през декември 2012 г. и май – юни 2013 г.;
Д – Други: Денят на самоуправлението.
Активистите отдават първенство на получилия трета награда в националния 

конкурс за клип „Лицата на насилието през погледа на децата и учениците“ филм 
„Омагьосаният кръг“, чийто забележителен дебют бе отразен широко в училищния, 
областния и националния печат, а премиерата му бе част от организирането на от-
крито тематично заседание на 26 март 2013 г. с участието на г-жа Карина Фортуни, 
г-жа Нели Николова, представители на местната власт, полицейския участък, отдела 
за „Закрила на детето“ и родителския клуб.

Фигура 1 посочва, че на следваща позиция членовете на парламента номини-
рат гостуванията на представители на съвета в южната ни съседка – Р. Турция, които 
се осъществиха във връзка с партньорството на нашето училище в международния 
проект „От люлката до гроба“ по програма „Младежта в действие“. Трета по значи-
мост е определена инициативата за отбелязване Деня на Европа като ден на самоу-
правлението. Тогава „властта“ в училище бе предадена в ръцете на учениците, кои-
то достойно изпълниха задълженията си на ръководители, преподаватели, дежурни 
учители, административен персонал.

Оценка по шестобалната система получават за дейността си през годината и по-
стоянните комисии. Качествените и количествените показатели се движи между добър 
и отличен. Основание за високите резултати може да се открие в разгърната многоо-
бразна и богата на реализирани събития година, както и на завоюваните постижения. 
Отличник сред четирите комисии е тази по спорт и туризъм (Мн. добър 5,17), но тук 
трябва да се има предвид обстоятелството, че нейният състав по време на анкетиране-
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то бе най-малък (двама членове от комисията отсъстваха). На второ място се нарежда 
комисията по култура (Мн. добър 5,00), следвана от комисията по превенция на ран-
ното отпадане от училище (Мн. добър 4,88), а на последно място остава комисията за 
борба с противообществените прояви, агресията и дискриминацията (Добър 4,29). 

За свой най-голям успех, членовете на комисиите посочват повече от едно по-
стижение (фигура 2). Изключение прави само комисията по спорт и туризъм, която 
единодушно отбелязва бронзовото отличие на волейболния ни отбор (девойки) в об-
ластното първенство през март в град Шумен. Останалите припомнят по две дейности.

Комисия по превенция на ранното отпадане на учениците от училище
Дейност 1 – Намаленият брой застрашени от отпадане;
Дейност 2 – Празничното заседание на 10 май, в което участваха и ученици от 

НП „На училище без отсъствия“.
Комисия за борба с противообществените прояви, агресията и дискрими-

нацията
Дейност 1 – Отличеният филм „Омагьосаният кръг“;
Дейност 2 – Откритото заседание на 26 март 2013 г., посветено на агресията.
Комисия по култура
Дейност 1 – Богатият и разнообразен културен календар на училището;
Дейност 2 – Учредената награда за участие в „Мартенски дни на наследството“.

Доказателство, че подрастващите и средношколците в СОУ „Св. Паисий Хи-
лендарски“, град Върбица, са отговорни и ясно осъзнават ролята на училището за 
бъдещата си реализация, е сериозният ангажимент, който всеки от тях поема в посо-
ка ограничаване на отсъствията и подпомагане работата на класния ръководител по 
превенция на ранното отпадане от училище. Фигура 3 регистрира различните лични 
задължения, които членовете на парламента предприемат ежедневно в качеството си 
на избрани представители на класовете. Общият брой на отговорилите надвишава 
състава на активистите, защото са посочили повече от един начин за своевременна 
намеса и помощ. Най-голям брой (24) редовно подканват съучениците си за час, 14 
докладват на класния ръководител за отсъстващите още след първия учебен час, а 
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5-тима съпровождат учителя до дома на пропусналия занятията съученик. Едва два-
ма представители са ментори и още толкова се грижат за свой съученик, като се ин-
формират за причината за отсъствието му по телефона.

А – След първия час докладвам на класния ръководител за отсъстващите 
ученици;

Б – Ментор съм на ученик, който трудно се справя с учебния материал и допус-
ка неизвинени отсъствия;

В – Непосредствено преди всеки час подканвам съучениците си;
Г – Съпровождам класния ръководител до домовете на нередовно посещаващи-

те ученици;
Д – Други:
Д 1 – Звъня на съученик, за да го събудя;
Д 2 – Звъня на съученик, за да разбера защо отсъства.
Независимо от усилията си обаче преобладаващата част от членовете на пар-

ламента (12+11) критично и категорично констатират, че застрашените от отпадане 
кандидат-гимназисти и средношколци са интровертни и слабо или недостатъчно се 
приобщават както към живота в паралелката, така и към общоучилищния. Само 5 от 
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анкетираните споделят по-оптимистично мнение. Това показва кръговата диаграма 
на фигура 4. Разбивката по възрасти подсказва, че оптимизмът струи от представите-
лите в тийнейджърска възраст. 

Според 22-ма резултатът в полза на приобщаването към училищния живот би 
се подобрил, ако в плановете на класните ръководители и в годишния план на учи-
лището се заложат повече туристически мероприятия – излети, походи, екскурзии 
(фигура 5). Към тях 14 прибавят спортните празници, турнири и многобои. За 10 
участието в празнични програми, концерти и годишнини ще предостави нови въз-
можности за изява на личните качества на учениците с по-ограничени образовател-
ни способности, а 7 мислят, че разговорът с класния ръководител, педагогическия 
съветник и представител на ръководството на училището би променил в известна 
степен отношението към учебния процес и образованието изобщо. И по този въпрос 
са дадени повече от един отговора.

А – Празнични програми, концерти, тържества на класа и училището;
Б – Спортни състезания, многобои, турнири;
В – Излети, походи, екскурзии;
Г – разговори с ученика и неговите родители в присъствието на класния ръко-

водител, педагогическия съветник и представител на ръководството на училището;
Д – Други.
На прага на една изтичаща учебна година, но с поглед, вперен в бъдещето, ан-

кетираните членове на парламента отправят препоръки към своите приемници през 
2013 – 2014 г. (фигура 6). Болшинството ратува да бъдат запазени като добра традиция 
обменните визити с побратимените ученически формации, с които ни свърза ЦМЕ-
ДТ „Амалипе“ и международната програма „Младежта в действие“. База за по-висок 
коефициент на полезно действие от работата на УП са допълнителните обучения в 
лидерство и по-честите сбирки на комисиите. За застрашените от отпадане ученици 
днешните парламентаристи препоръчват завръщането на ваканционните училища 
и – не на последно място – заслужен отдих на целия ученически актив. Сред идеите 
присъстват и нови: посещение на заседания на Общинския съвет, както и ежемесечни 
забави за средношколците, организирани от комисията по култура.

Фигура 5
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В анкетата участваха 28 активисти. Отговорите им са отправна точка за раз-
мисъл и преоценка на постигнатото и пропуснатото, на силните и слаби страни в 
жизнедейността на ученическия парламент. С поука от неуспеха и със самочувствие 
от придобития опит очакваме следващата учебна година. Добрите практики, които в 
изложението бяха отбелязани, могат да се открият, описани в детайли, на страниците 
на ученическия вестник „Диалог“ на сайта на СОУ „Св. Паисий Хилендарски“– град 
Върбица.

Заключение
Постигнати резултати и „научени уроци“
Форматът на триединството, който колегите от другите училища ще предпо-

четат, изисква да се вземат под внимание няколко основополагащи извода, до които 
учителският колектив на нашето училище достигна при работата си с родители и уче-
ници. Те могат да се структурират в следните посоки:

1. Мотивация за участие
За двете общности – родителската и ученическата – е от огромно значение на-

чинът, по който са призовани да участват в дадено училищно събитие. На своите 20 
представители родителският клуб „Единство“ изпраща персонални покани, като раз-
чита на занимателния и пробуждащ любопитство текст. Например: 

„Честито! Вие сте избран/а за член на родителския клуб „Единство“ в СОУ „Св. 
Паисий Хилендарски“! Очакваме Ви!“

Практиката доказва, че индивидуалните покани до родителите се възприемат 
като знак за оказана чест, а официалният и, донякъде делови характер на информиране 
на учениците, събужда у тях чувство на гордост, на регистрирано израстване и зрелост.
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2. Акумулиране на идеи и тяхното осъществяване 
Веднъж пристъпили прага на училището, родителите с охота се включват в 

планирането, подготовката и осъществяването на съвместни инициативи. За да се 
случи това обаче, педагозите трябва да установят тесен контакт с родителите: да по-
знават в детайли семейството, сферата на интереси на ученика, силните и слабите 
му страни. Традиционната дистанция учител-родител е вече отживелица. Позицията 
на учителя в ролята на знаещ, а представителя на семейството – в положение на не-
достатъчно образован, не е печеливша. Информираността на педагога води след себе 
си съответното отзоваване от страна на родителя. До пълното сътрудничество със 
семейството се достига чрез уважаване на личната позиция, вписване на дадените 
предложения и възлагане на персонални ангажименти при осъществяване на учи-
лищните мероприятия.

3. Методи и форми на взаимодействие 
Поддържане на интереса и несекващото желание за съпричастност към учи-

лищния живот и за двете общности предопределя прилагане на разнообразни методи 
и форми на работа. Нашият опит отчита, че в класацията на обикнатите и предпо-
читани методи са тиймбилдингът, ролевата игра и дискусията. За преподавателския 
състав на СОУ „Св. Паисий Хилендарски“, град Върбица, най-важната задача е да 
запази и доразвива постигнатото до този момент – активно и хармонично действащо 
ядро от родители и ученици.

Споделените в доклада разсъждения и добри практики са само част от „науче-
ните уроци“, но те задават жалоните, по които колегите със сигурност ще стигнат до 
желаната пресечна точка между учители, родители и ученици.

Как спечелихме родителите и учениците за каузата и целите на училището
Теменужка Маринова, ОУ „Антон Страшимиров“, село Бохот, област Плевен

Основно училище „Антон Страшимиров“, село Бохот, е с над 150-годишна тра-
диция в просветното и образователно дело в селото. През годините е запазен възрож-
денският дух и жажда за просвещение. На тази база се гради съвременният облик 
на училището, като естествено трябва да отговорим на реалността, новите условия, 
потребности и индивидуални характеристики. 

В училището се обучават ученици от различни етноси. Основните проблеми, 
които възникват при общуването с тези деца са: езикова бариера; нисък социален 
статус; отпадане от училищната система в ранен етап; непознаване на културна иден-
тичност, среда, традиции, обичаи и нрави в общността, което води и до изолираност 
на учениците от малцинствата.

Съществен проблем е непълноценното използване правото на образование на 
децата от ромски произход, недостатъчно усвояване на социалните норми и произти-
чащата от това ниска трудова заетост. Част от причините за това са:

– Слабата мотивация за учене и ходене на училище;
– Образованието не се припознава като първостепенна ценност за развитието 

на човека;
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– Саморазрушително поведение, до което води липсата на социални умения 
и мотивация, като последица от всичко това се явява ранното отпадане от училище, 
което пък ограничава възможностите за бъдеща трудова заетост.

Проблеми произтичат и от съществуващата обучителна програма, която не е 
съобразена със специфичните особености на ромските деца, а именно: двуезичност, 
темперамент, култура на етноса. Това, което се учи в училище, не могат да го свържат 
с ежедневието си и реалния живот. Широко в ромската общност битува житейска 
максима „ден за ден“, което не включва дългосрочни планове за развитие. Приемат 
една и съща житейска програма поколения наред – раждане, вкъщи, малко училище, 
сватба, отглеждане на деца и внуци.

За голяма част от ромските деца, училището е единственото място, което ги от-
късва от семейната среда и общността, но в същото време е и мястото, където те имат 
възможност да придобият редица социални умения и някаква степен на образование, 
което би им дало реална възможност да излязат от омагьосания кръг. В училището 
обаче се срещат с „различни“ от тях и се оказва, че, непознавайки се взаимно, и едни-
те и другите най-често реагират агресивно и заемат самозащитна позиция. Битуват 
предразсъдъци и стереотипи, които трябва да заменим с толерантност, взаимно опо-
знаване на култура и традиции, приемане на различията и в крайна сметка откри-
ване на много допирни точки. Сред повечето ромски ученици, освен трудната адап-
тация в училище, се проявява и трудност в общуването, преживявания за малоцен-
ност, ниска самооценка. В същото време ромските родители не познават друг (извън 
общността) модел на възпитание, а широко разпространеният създава трудности за 
справяне на децата с училищните правила, въпреки това повечето от тях очакват, че 
училището може само да се справи и да поеме изцяло отговорността за резултатите 
от обучението и възпитанието на децата. Всеизвестен факт е, че децата в ромските се-
мейства са най-голямата ценност и значителна част от родителите искат децата им да 
бъдат добри ученици,но тежкото ежедневие, ниският социален статус и традициите, 
на практика възпрепятстват това им желание.

Първата сериозна крачка беше проектът „История – разкази и памет. Устна ис-
тория на етническото малцинство в село Бохот“, финансиран от Фондация „Отворе-
но общество“, разработен от младия, но амбициозен училищен екип. Като приоритет 
се очерта проучването, опознаването и разбирането на различната култура, непозна-
тите нрави, история, произход, традиции.

В началото дейностите по изпълнение на този проект тръгнаха изключително 
трудно, тъй като общността ни нямаше доверие, не споделяха, трудно общуваха с 
екипа. Процесът на взаимно опознаване вървеше бавно, а сроковете на проектните 
дейности напредваха. С много усилия от наша страна успяхме да спечелим доверието 
на „тартора“ в общността и в крайна сметка, успешно реализирахме проекта, като 
издадохме книжка, сборник със събраните материали, заснехме документален филм 
и като финална дейност направихме възстановка на обичая Шекер байрам в селското 
читалище – нещо, което до този момент не се беше случвало. Цялото село присъства-
ше на това финално събитие, където презентирахме книгата и филма. 

С това поставихме началото на интеркултурната среда в училище и вече повече 
от десетилетие градим върху тази основа. За наше щастие по-голямата част от този 
период е в партньорство и с подкрепата на Център за междуетнически диалог и толе-
рантност „Амалипе“ – Велико Търново. Едни от първите въведохме изучаването на 
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СИП „Фолклор на етносите в България – ромски фолклор“, а всяка година от самото 
създаване участваме в Детски ромски фестивал „Отворено сърце“. 

Позитивната, атрактивна и приобщаваща образователна среда е основна мяр-
ка за превенция на преждевременното напускане на училище, като във формиране-
то й се включват дейности като разработване и изпълнение на собствена програма 
за превенция, подобряване на капацитета на педагогическият екип за откриване на 
причините за отпадане, механизми за контрол, оценка и самооценка на дейността на 
директора и педагогическите специалисти по отношение намаляването на безпри-
чинните отсъствия. От изключителна важност е партньорството със заинтересова-
ните страни, а именно родители – ученици – учители и активното взаимодействие 
със семействата и общността.

За мен като директор винаги е била водеща идеята децата да бъдат в училище 
не само защото е задължително, а защото се чувстват добре, защото знаят, че ще се 
случи нещо интересно и приятно, защото са ценени като личности и имат възмож-
ност да се изявяват с това, което умеят най-добре.

Чрез включването на ОУ „Антон Страшимиров“ в Програмата „Намаляване 
отпадането на ромски деца от училище“, дейностите за овластяване и поемане на 
осъзната отговорност от ученици и родители стана целенасочена и регламентира-
на. Ромските ученици и родители, след учредяване на родителски клуб и ученически 
съвет, станаха значително по-инициативни, отговорни и заинтересовани от случва-
щото се в училище, което за нас е голям напредък в процеса на формиране на поло-
жително отношение към училището като институция и към образователно-възпита-
телния процес.

Регулярно се осъществяват срещи между директор, учители и родители, в по-
вечето случаи по покана на някое от ромските семейства, които ги организират със 
задоволство в домовете си. На тези срещи споделяме проблеми, търсим начини за 
решаването им, обсъждаме как да се организират съвместни училищни и извънучи-
лищни мероприятия, празници, инициативи. Родителите се чувстват значими, чути и 
това затвърждава доверието помежду ни, което градим повече от десетилетие.

След съвместно организиране и реализиране на много празници, лектории, 
практикуми, дискусии, смея да твърдя, че постигнахме споделена отговорност с голя-
ма част от родителите по отношение на разбирането за важността на образованието 
за бъдещето на техните деца, припознаване на училището като собствена, желана те-
ритория за цялата общност. За да разберем напълно обективно мнения, отношения, 
нагласи, потребности и желания на родители и ученици, периодично се попълват ан-
кети с конкретни и отворени въпроси, които съвсем точно ориентират педагогиче-
ския екип за предприемане на конкретни дейности и мерки.

Всичко това затвърждава връзката между заинтересованите страни – родители 
– учители – ученици.

От пълна изолация и недоверие, затворената ромска общност в село Бохот от-
вори широко вратите на своите домове за нас – учителите на техните деца, така както 
ние отваряме училищните врати за тях десетилетия наред.
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Eдно възможно партньорство между родителите и училището
Софка Бонова, Елена Генчева

1. Характеристика на психосоциалното развитие на децата в начална учи-
лищна възраст

В нашата страна детската възраст от 7 до 11 години се определя като „начална 
училищна възраст“. В англо-американската психология е прието този възрастов пери-
од да се нарича „средно детство“. То обхваща възрастта от 6 до 12 години. Названието 
средно детство е подходящо, защото този възрастов период е не само хронологическа, 
но и психологическа среда на детството.

Съвременната психология на развитието разглежда средното детство като пе-
риод на ускорено развитие на интелектуалните психични процеси. Според мнението 
на някои психолози във възрастовия период между 6 и 12 години водещо е форми-
рането на социални умения и мотиви, които изтеглят учебната дейност след себе си. 
Това определя средното детство като време на широка социализация на детето. От 
тази гледна точка оптимизацията на социално-публичния живот на детето е предпос-
тавка за растеж на психичните му възможности.

През средното детство момчето или момичето обикновено е хармонично от-
несено към своите три жизнени свята: семейството, училището и връстниците. По 
правило след средното детство тази хармония се нарушава и децата започват да са 
ценностно ангажирани предимно в света на връстниците и другите два свята се пре-
връщат във фон.

Семейството образува първичния жизнен свят на детето. В него се извърш-
ва базисната му социализация. Преди средното детство въпреки че детето може 
да ходи на детска градина и да играе там или на улицата с връстниците си, то си 
остава в главните си ориентации семейно същество. За детето от предучилищна-
та възраст семейството е моделът и гледната точка за разбирането на социалните 
взаимоотношения.

Редица изследователи на детството намират, че спецификата на периода на 
средното детство е в това, че тогава детето се учи и училището става ключова инсти-
туция в детския живот. Тази теза е подкрепяна от руските психолози и Е. Ериксън. 
Централната роля на училището вече се измества от атрактивността на мултимедий-
ния свят и традиционните методи и форми на общуване и взаимодействие следва да 
бъдат променени, като училището търси нови подходи за изграждане на мотивираща 
среда за децата.

Социалната ситуация на развитие през периода се сменя – камерната социал-
ност на семейството, където на детето е отредено основно място, се замества от доми-
нирането на партньорска, равностойна социалност в общността на класа. Там рядко 
има центрираност върху отделен индивид и е нужна взаимна координация на гледни-
те точки и на интересите на децата. Изпреварващо се преустройва социалната сфера 
на детето, а това води до растеж на детските познавателни възможности.
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Детето в тази възраст има желанието и възможността да се приобщава към 
извънсемейния социум. За него се разтварят широко други два жизнени свята – на 
училището и на връстниците. Поради тази причина би следвало активното взаимо-
действие на училището и семейството да опосредства социалното развитие на детето. 

Ерик Ериксон е един от най-влиятелните психолози в цялата история на психо-
логията и създава своя теория за психосоциалното развитие. Ериксон описва курса 
на развитие през целия жизнен цикъл на човека и дефинира основните и важни ета-
пи в него. Той разграничава 8 периода и описва най-важните „кризи“ (както той ги 
нарича) за всеки един от тях. За повечето хора понятието „криза“ се асоциира с нещо 
негативно. Според психолозите обаче именно през кризисните периоди протичат ка-
чествените преобразувания в психиката.

За нас представлява интерес четвъртият етап от психосоциалната теория. Той 
обхваща първите години на училищната възраст (от 6 до приблизително 11-годишна 
възраст и касае кризата между „трудолюбие срещу малоценност“. Според Ериксон 
този етап е най-важен за развитието на самочувствие и вяра в собствените си спо-
собности. Децата тръгват на училище и им предстоят не леки задачи за преодоляване. 
Затова те имат нужда от много подкрепа, за да могат успешно да се справят с новите 
изисквания на средата. Положителната оценка на възрастните води до изграждане 
на положителна самооценка и обратно, критиките и подчертаването на недостатъ-
ците изграждат неуверени личности и оставя чувство за малоценност и съмнение 
към своите способности. Проф. Б. Минчев посочва, че „самооценката на момчетата 
и момичетата през средното детство е нещо като самоизпълняващо се пророчество: 
за да повярва детето в себе си, нужно е първо значимите възрастни да повярват в 
него“.1 Психосоциалното ударение в този период е „Да правиш нещо“, „Да правиш 
неща ЗАЕДНО“

2. Ролята на активното родителство или колко важно е да общуваме ефек-
тивно с детето си 

„Овладяването на ценностите, идеалите, вярванията е възможно в диалога с 
родителите. Детето интернализира много от ценностите и възгледите на родителите 
и ги превръща в част от своето съзнание и поведение. Осъзнаването на собствения 
Аз, самопознаването, самооценката започват с оценката на родителя. Милувката и 
нежността от първия миг на раждането, безрезервната любов поставят началото на 
усещането за приетост, за омиротвореност, което помага на детето да изгради усеща-
нето за собствената идентичност. Много от дейностите, с които детето ще обективира 
своето присъствие в света, се овладяват в диалога с родителите“2.

„Истинското възпитание обаче се основава на духовна близост и може да се 
осъществява само тогава, когато възпитателят е способен да предразположи детето 
към себе си, към своите напътствия, към своя пример. Няма ли вътрешна духовна 
близост между детето и неговите родители, няма и истинско възпитание, то е по-ско-
ро илюзорно“3.

1 Минчев, Б. Психология на човешкото развитие. Курс лекции, 2005. <http://psihologiabg.
com/?page_id=604>.

2 Стаматов, р.  Детска психология. Пловдив, 2003.
3 Амонашвили, Ш. Здравейте, деца! Как сте, деца? С., 1989.
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За да бъде едно общуване ефективно, е необходимо взаимодействието меж-
ду участниците в процеса да доведе до позитивни взаимоотношения и постигане на 
общи резултати. Като ключови можем да изведен думите „позитивни взаимоотноше-
ния“ и „общи резултати“. 

Резултатите би следвало да бъдат: задоволяване на основните личностни по-
требности на детето – от доверие и сигурност, от обич и топлина, от значимост, ува-
жение и признание, от постижение и подкрепа, и като краен продукт изграждане на 
щастлива, успешна и удовлетворена личност.

Под „активно родителство“ разбираме добронамереното, осъзнато участие в 
живота на децата, с осъзнаване на целите, който имаме като родители и резултатите, 
които очакваме от взаимоотношенията с децата. Хаим Гинът в книгата си „Децата и 
ние“ посочва, че „В човешките отношения целите зависят от средствата, а резултатите 
– от процеса. Личността и характерът процъфтяват само когато методите за детското 
възпитание са проникнати от уважение и съчувствие“4. Невъзможно е родители-
те, та дори и педагозите, да познават всички методи и средства за взаимодействие с 
деца и ученици. Когато обаче връзката между възрастният и детето се обуславя от 
чувствителност към преживяванията и отзивчивост към потребностите на детето, не-
изменно ще видим като „краен резултат“ смели, уверени и устремени към целите си 
млади хора, а процесът на общуване, контактът между нас няма да е оставил горчиви 
спомени.

Привличането на родителите като активни участници в училищния живот на 
децата им допринася едновременно за по-добрата социализация и адаптация на де-
цата в учебната среда, а с това повишава и степента на важност за детето на учили-
щето и образованието. Когато социалните и етнически различия са размити, преодо-
лени са негативите между възрастните от общуването с различните, тогава и децата 
се чувстват по-спокойни и уверени в средата, различна от семейната. Включването 
на всички родители от класа в общи дейности, независимо от етническата принад-
лежност, натоварването им с очакването, че всеки един участник е ценен за нас, че 
присъствието е важно за техните наследници, че разчитаме на тяхната всеотдайност 
и ги ценим  като личности, предразполага родителската общност към добронамерено 
и активно участие в различни училищни дейности.

3. Модел за ефективно взаимодействие между училището и семейството ос-
новано на позитивна комуникация

Формирането на децата като личности ангажира всички, които в различна сте-
пен са свързани с отглеждането и възпитанието им. В детската възраст, когато се из-
гражда личността, всяко дете има нужда от семейство, което да е източник на обич 
и подкрепа, а цялото общество е отговорно да подготви семейството, така че то да 
може пълноценно да поеме своите отговорности за отглеждането и възпитанието на 
децата. 

За успешното взаимодействие между училището и семейството от основно зна-
чение е участниците в процеса да гледат едни на други като на партньори. Принципът 
на равнопоставеност в отношенията благоприятства и определя ефективността на 
съвместните дейности. В основата на инициативата поставихме преоткриването и 
развитието на личната родителска компетентност чрез груповата съгласуваност.

4 Гинът, Х. Децата и ние. С., 1988.
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Родителите рядко си дават сметка, че детето постъпвайки в училище ще се от-
далечи от тях и е необходимо да полагат многократно повече усилия, за да запазят 
неразривната връзка с детето си, да останат авторитет и пример. Отговорността на 
училището като институция и на учителите като най-близки до децата в този период 
е да бъдат коректив на този процес и да насочват, да организират и привличат роди-
телите като активни участници във взаимодействието с децата им.

Като преки участници в кръга дете – родител – учител през последните ня-
колко години реализираме целенасочено различни видове интерактивни дейности, 
чрез които да подпомогнем ефективното родителство. Залагаме на нетрадиционните 
форми на общуване, които допринасят за създаване на позитивна атмосфера между 
участниците в процеса и все по-голямата ангажираност и осъзнатост на родителите. 

Работата ни протича на две нива: нетрадиционни празници и тържества и тре-
нинги за родители.

– Празници, тържества 
Отделят ли родителите достатъчно време за децата си? Често ли играят с тях? 

Интересуват ли се от живота на детето в училище? Познават ли неговите интереси? 
Знаят ли мечтите на своето дете? Доколко семейството познава приятелите на своето 
дете? Колко е тясна връзката между родителите и децата? Това са въпроси, които ни 
провокират и ни поставят в ролята на търсещи учители – да творим „заедно“ с децата 
и родителите, да играем, да се забавляваме, но в същото време да извличаме най-цен-
ностното, най-съдържателното, най-положителното и по този начин да взаимодейст-
ваме с тях и да изграждаме чувството за неразривна връзка. 

Организираните празниците и тържествата в училище използваме, за да реали-
зираме нашите идеи и да разчупим рамката. Традиционният модел за отбелязване на 
различни събития в училище оставя родителя в пасивна позиция на зрител. В нашата 
работа променяме неговата роля и той става активен участник. В начален етап откри-
хме като подходящи възможности празникът на майката, празниците на цифрите и 
буквите. Новият модел на взаимодействие осъществяваме понякога по класове, по-
някога съвместно.

Прилагаме интерактивни методи и техники – ролеви игри (симулационни и си-
туационни), работа в група, творчески задачи, забавни състезания. Родители и деца 
работят в екип и се преоткриват един друг. Противопоставяйки ги в различни вари-
анти: родители срещу деца, смесени екипи от родители и деца или семейство срещу 
семейство, се достига до очаквания ефект – без да се замислят участниците работят 
заедно в екип, виждат детския свят през очите на възрастните и обратно, поставят 
се в ролята на другия. На всяка следваща интерактивна среща родителите пристигат, 
готови да преодолеят ново предизвикателство пред себе си.

Празникът на майката ни позволи да поставим началото. Тържествата са емо-
ционални, изпълнени с радост и вълнение, без предразсъдъци и с всякакви задръжки 
родителите се включваха в различни игри. Особено вълнение изпитаха при съпри-
косновението, което имаха със своите и дори с чуждите деца при игри като „Пица“, 
„Познай кой е?“, „Сапунени мехури“. 

Празникът на цифрите е друг повод да се използва възможността да общуват 
заедно родители и деца. Този път членовете на фамилиите се впускат в детския мате-
матически свят.
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При организацията на общите празници пристъпваме към по-глобални из-
мерения – да почерпим от опита на другия. Възниква ново предизвикателство – 
разширявайки кръга на взаимодействие, да опознаем по-добре средата на нашите 
деца, техните съученици и родителите им. Контактите с повече и различни хора, 
предоставят възможност за съпоставка на разнообразните родителски поведения и 
стратегии, възможност да преоткрием своите положителни страни, таланти и не на 
последно място своите недостатъци. Богатата детска палитра ни позволява да ви-
дим собствените си деца в различна светлина, да осмислим техните желания, вълне-
ния, впечатления, търсения. Много е важно всяка дума, всяка роля, всяка ситуация 
да бъде изпълнена с позитивизъм и усмивки. Това още повече засилва връзката 
между възрастния и детето.

Ефективността на проведените срещи проверяваме с анкети за обратна връзка, 
за да оптимизираме следващите си контакти. 

– Тренинги 
Тренингите с родители не са често срещано явление в българското училище, 

но са новаторство, което заслужава да бъде използвано. В отговор на засилващи-
те се очаквания на родителите, направихме крачка нагоре. Ангажирани трайно в 
живота на своите деца, те станаха ефективна и активна част от кръга дете – учи-
тел – родител. Тренингите, които организираме имат основна роля за засилване на 
взаимодействието между родителите и училището и разработване на нов модел на 
общуване между тях. 

Проведените тренинги са тематично ориентирани и преследват различни цели. 
В организацията на провежданите срещи следваме условна структура: игри за запоз-
нанство и разчупване на леда, емоционални, творчески дейности, игри за разпускане 
и освобождаване на напрежението. Натоварваме родители и с не леката задача да 
мислят за следваща ни среща, като им поставяме „домашна работа“, която задължи-
телно проверяваме заедно.

Тренингът „Двама с мама“ разкрива склонността на родителите да се включват 
в такива обучения, те го приемат като предизвикателство, с лекота се поставят в раз-
лични позиции. Майки и татковци вникват в същността и значението на емоциите на 
своите деца, извличат позитиви от обичайно негативното. Участниците достигат до 
заключение, че децата са щастливи, когато прекарват повече време заедно с родители-
те си. Първата поставена „домашна работа“ на тема: „Добрите страни на моето дете“, 
бе приета с ентусиазъм и отговорно изпълнена.

В тренинга „Заедно търсим доброто“ се откриват родителски грешки в про-
блемни казуси, разсъждава се върху тях и се обобщават общовалидни педагогиче-
ски истини. Търсят се положителни характеристики у негативни образи, за да мо-
гат успешно да подпомагат изграждането на положителната самооценка на децата 
си. За домашна родителите трябва да открият „Какво детето ми харесва у своите 
приятели?“

След системното ангажиране на родителите в подобен род училищни дейнос-
ти, те стават по-ангажирани към проблемите на училището, повишава се доверието 
им в учителите и училището, тъй като се чувстват добре приети и ценени, намират 
подкрепа помежду си и от институцията.
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Апробирахме опита си и на чужда почва, наши домакини бяха третокласници 
от партньорското училище в село Дълго поле. Емоционалният прием, усмивките на 
родителите, пожеланията на децата, доказаха, че този модел действително е ефективен.

Семейството и училището като основни фактори в живота на детето, форми-
ращи неговата индивидуалност и развиващи способностите и уменията му, следва 
да си партнират, да насочват усилията си в една посока. Отговорност на учителите е 
да търсят подходящи варианти за оптимизиране на този процес на взаимодействие.
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Приложение 
ПЛАН-СЦЕНАРИИ

При разработването на празниците и тренингите сме ползвали различни из-
точници, някои сме адаптирали за нашите нужди, други са почерпени от личния ни 
професионален опит.

СЦЕНАРИЙ ЗА ПРАЗНИК НА ЦИФРИТЕ – 1. клас, 2011 г.

І. Част – Забавна 
Скъпи родители, уважаеми гости, добре дошли на нашия Празник на цифрите. 

Ще чуете много занимателни задачи, забавни математически игри и песни. Желаем 
ви весело и приятно настроение. 

1. Танц на цифрите – на мултимедията върви песен и клип за математиката
2. Стихчета за цифрите
3. Песен за цифрите

ІІ. Част – Състезателна
Досега изучихте числата до 10, можете да събирате и изваждате с тях. Преди да 

покажем, че сте се научили да решавате задачи до 10, да се потопим във водното цар-
ство на Ариел и нейните приятели. Хайде всеки да си хване по нещо от моя аквариум. 

В аквариум има листчета с различни цветове. Децата си избират листчета, а на вся-
ко от тях има символ с водни животни и на този принцип се разделят на отбори.

Жури за оценяване работата на отборите – родители, които в началото на 
празника трябва да си изтеглят по един бонбон, но 4 бонбона са в различен цвят., 
което има определена цел. На този принцип се избират и капитани на отборите.
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I отбор – на рибките „Флаундър“, II отбор – на рачетата „Себастиан“, III отбор – 
на русалките „Ариел“, IV отбор – на морските звезди или морските кончета.

Но тези 4 отбора трябва да имат и капитани. Днес капитани на вашите от-
бори ще бъдат вашите родители. 

Родителите избират капитан на всяка групата, който тегли и чете задачите, и 
дава насоки на отбора. Капитанът получава отличителен белег и моряшки шапка. 
Дъската е разделена на 4 части. Най-отгоре на всяка част е символът на отбора. След 
като се реши задачата, капитаните поставят отговора, а журито дава точки. За всеки 
отбор има кофичка, обвита в рибарска мрежа – в нея се поставят толкова символа на 
отбора или бонбона, колкото са точките.)

1 игра – „Улови рибка“
2 игри с рибки и въдици – родителите хващат рибки, на които има листчета с 

номера на задачи – самите задачи се намират закачени отстрани на аквариума със 
съответния номер. Капитаните отварят картоните със задачите, четат го на отбора си 
и децата започват колективно да работят. Когато решат задачите, капитанът носи на 
дъската листа и го залепя.

Задача: Попълнете празните квадратчета, така че да се получи сбор 10, 9, 8,7.
На фигури като морска звезда, раче, рибки в кръг, морско конче са написани за-

дачи с празни квадратчета, а в средата – съответното число, което трябва да се получи.

2 игра – „Кой е най-бърз“ – решаване на верижка в различна форма
На едно въже има завързани картончета с верижки. Капитаните със завързани 

очи избират верижките, като децата от отборите ги напътстват. След това капитаните 
отварят верижките и ги залепят на дъската. Децата от всеки отбор един по един изли-
зат и решават верижките. Преди това децата от всеки отбор определят реда, в който 
ще излизат). За най-бързите отбори се дава бонус – по 1 бонбон. Журито оценява 
работите и се пълнят кофичките.

3 игра – „Апликация от геометрични фигури“ – котка с пейзаж, кораб в море 
и рибки, къща и гъсеница, зайче и цветя

В надуваемия басейн – балони – в 4 от тях има задачи да се апликира нещо от 
геометрични фигури и да се запише броя на всеки вид геометрични фигури. По едно 
дете от отбор влиза вътре в басейна, като капитаните му помагат. Всяко дете избира 
балон и го дава на капитана и другите деца от отбора си да го спукат и да видят има 
ли вътре задача. Балоните се пукат, докато всеки отбор намери своята задача. Отстра-
ни на басейна, в големи пликове са сложени елементите, блокови листове и лепило. 
Отборите имат за задача да направят апликация от геометричните фигури, като ка-
питаните им помагат. Долу на картоните пишат броя на съответните фигури, които са 
използвали. (Докато се работи, върви подходяща песен. Оценка от журито).

След трите кръга се броят получените бонбони и се определя победител.
Задачки–закачки от децата към родителите – награди за родителите.
Добре е преди всеки кръг от състезанието да има подходящо озвучаване
Раздаване на грамоти и почерпка. 
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ПРАЗНИК НА МАМА – 9.03.2011 г.

Децата са седнали около маси със своите майки.
1. Запознаване чрез акростих – На родителите са раздадени още на входа 

листчета, на които те ще напишат имената си във вертикална посока. За 2 – 3 минути 
представят себе си с различни думи, като използват всяка буква от името си. (Звучи 
подходяща музика).

Поздрав от децата – стихчета, грамоти, картичка и цвете

2. Игра – Сламки и кламери – работи се в екип родители и деца – 3 отбора. 
Изработва се конструкция от дадените материали. Поставя се задача за най-дълга, 
най-висока, най-ексцентрична структура.

Другите, които не участват, после оценяват.

3. Приказка за мама, Приказка за детето – На постери има заглавия: – „Моя-
та майка е съкровище“ и „Децата – нашето най-голямо богатство“. Започнати са пър-
вите изречения. Отборите са два: родители срещу деца. Отборите си избират писар и 
започват да съчиняват историите – 5 мин. Четат се от един човек от отбора. Оценяват 
се от директора и началните учители – гости.

4. Подреждане на пъзели – 3 отбора: деца – родители – учители. Оценяват се 
бързина и точност на изпълнението.

5. Сапунени мехури – деца с родители. Родителите застават срещу своите деца. 
Всяко дете държи бял лист, а родителят рисува с помощта на цветна сапунена вода 
като използва не четка, а сламка, с която прави сапунени мехури.

6. Съчинения – „Познай кой е“ – за трети клас. Познай преписа – за първи клас. 
Третокласници четат свои съчинения на тема „Случка с мама“. Родителите трябва да 
се разпознаят в разказа. Първокласниците показват преписи, родителите разпозна-
ват този на своето дете.

7. Игра със столове – забавна – смесено с родители и деца. Подредени са сто-
лове с един по малко от хората. Участниците танцуват, при сигнал всеки трябва да 
седне. Отпада този, който е останал прав. Всеки следващ път столовете намаляват с 
един. Победител е този участник, който остане последен със стол.

8. Кой е липсващият? – в срещуположни редици са подредени деца и родители. 
Оглеждат се добре. След сигнал се обръщат и по двама от участниците от двете редици 
ги напускат. Обръщат се отново с лице и всяка редица трябва да познае кой е липсва-
щият – показват наблюдателност и внимание, доколко са се опознали. Смесени класове.

При изпълнение на игрите звучи подходяща музика. 
За финал – хора заедно с родителите. Песните са посветени на майката.
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СРЕЩА С РОДИТЕЛИ И ДЕЦА В СЕЛО ДЪЛГО ПОЛЕ – 18.04.2013 г.

1. Представяне – По азбучен ред родителите представят себе си и своето дете, 
назовавайки негово положително качество.

2. Познай кой е? – Родител със завързани очи познава своето дете по част от 
тялото. (косата, ръката, бузката) 

3. Познай кой е? – Дете описва свой приятел, без да казва името му – остана-
лите го познават.

4. Апликация – От предварително подготвени елементи се апликира символът 
на „Амалипе“. Три групи – родителите да с в различни групи от техните деца. Разде-
ляме се чрез броене на 1, 2, 3. 

5. Пица – Какво обичате да ядете – това е италианско ястие с много продукти 
върху него. Искате ли да си направим сега една пица? 

6. Заключителна част – Всяко семейство завършва изреченията: 
„Моето дете е щастливо, когато…“ 
„Мама е щастлива, когато…“ 

ПЛАН-СЦЕНАРИЙ ЗА ПРАЗНИКА НА МАЙКАТА – 11.03.2013 г.
(тренинг с родители на ученици от 1. и 3. клас)

Уважаеми майки, сега ще разберем коя майка е най-добра?
„Едно малко момиченце се изгуби в тълпата на улицата. То тичаше, плачеше и 

търсеше майка си. Хората го питаха: „Коя е твоята майка?“ А момиченцето през сълзи 
каза: „Нима не знаете? Моята майка е най-добра от всички!“

(Всички деца стават и казват: „И моята майка е добра!“)
разбира се, че всички майки са добри. За вас, добри майки ще звучи песента: 

„Днес е празникът на мама“.
Скъпи родители, добре дошли на поредната ни среща. 

1. Игра за разчупване на леда: Родителите си теглят два цвята листчета с из-
реченията „Децата научават това, което са изпитали“. и „Когато мислиш, че не те гле-
дам“. Всеки чете написаното.

2. Домашно за родители: „Силните страни на моето дете“ (написано е на дъската)
разбира се, не сме забравили за нашата уговорка – домашна за родителите. 

Донесохте ли си домашното – „Силните страни на моето дете“? (родителите пред-
ставят своите деца с техните положителни качества и залепят на дъската. Нека 
заедно да развиваме тези качества на децата!)
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3. Представление – Сега ще видите нашите малки артисти. 
1 клас „Пенчо бре, чети“, 3 клас „Глезеното Миме“
(Разделят се групите в две зали – по 4 групи в зала, 2 от майки и 2 от деца)
І зала: „Пенчо бре, чети“ – задачи за групите:
Е, Пенчо не е от най-ученолюбивите ученици, но сме сигурни, че той също при-

тежава нещо, с което родителите му да се гордеят. Скъпи родители, от вас очаква-
ме да помогнете да открием кои положителни качества са останали незабелязани 
от строгите родители на Пенчо. Имате на разположение няколко минути, за да опи-
шете на постерите пред вас кои са положителните качества на Пенчо.

Родители – Не забравяй да откриеш доброто! (Родителите откриват положи-
телното у пакостливите деца – 2 групи) 

Деца – І група – Какъв е Пенчо от стихотворението?
              ІІ група – Нарисувайте Пенчо. 
ІІ зала: „Глезеното Миме“
Родители І група – Какви грешки допускат близките на Мимето при нейното 

възпитание? Избройте ги на постерите.
ІІ група – Как бихте постъпили вие при подобни ситуации?
Деца – І група – Опишете каква е Мимето? Харесва ли ви?
             ІІ група – Нарисувайте героинята.

3. „Заедно с мама“ – творческа задача 
Работи се в 4 групи 
1) Облик на жена от капачки
2) Аз и мама – апликация от салфетки
3) „Заедно с мама“ – нашето стихотворение + графичен образ
4) Нашият символ „Заедно“
4. Заключителна игра – „За щастие……За съжаление…“
На всички участници се предлагат билети с различни неутрални твърдения, 

всеки представя своето „За щастие“ и „За съжаление“ към твърдението от билета. 
Например: Изпуснах автобуса за училище – За съжаление няма да ида на училище 
днес. За щастие мама ме закара с колата.

АНКЕТА

дата 1. Какво 
очаквах да се 
случи?         

2. Какво 
всъщност се 
случи?

3. Как се почувствах, 
когато това се случи? 
Какво научих, когато 
това се случи?

4. Какво чувствам/ 
мисля за това сега?


