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Проект  BG05M2OP001-3.002-0150-C02  

„Комплексен модел за образователна и социална интеграция на ученици и 

младежи от етнически малцинства“ 

 

финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен 

растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и 

инвестиционни фондове. 

Основна цел на проекта: Успешна пълноценна образователна и социална 

интеграция и реинтеграция на ученици и младежи от етнически малцинства чрез 

прилагане на комплексен модел от интервенции, насочени към ученици, 

родители, връстници и общността като цяло. 

Обща стойност на проекта: 568 028.00 лв., от които 482 823.80 лв. европейско 

финансиране и 85 204.20 лв. национално съфинансиране. 

Начална дата на проекта: 27.07.2016 г. 

Крайна дата на проекта: 27.10.2018 г. 

Стартират дейностите по Проект №: BG05M2OP001-3.002-0150 „Комплексен модел за образователна и 

социална интеграция на ученици и младежи от етнически малцинства“, по процедура „Образователна 

интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили 

международна закрила“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен 

растеж“. 

Водеща организация по проекта е Фондация „Растеж“, в партньорство с Район Аспарухово, 

Община Варна,  НУ „Васил Левски“, ОУ „Христо Ботев“ и Читалище „Просвета 1927“. 

Одобреният бюджет на проекта е в размер на 568 028 лв., а продължителността му ще бъде 27 

месеца. 

В основата на проекта стои концепцията, че интеграцията на ромите е двупосочен процес, който 

зависи до голяма степен от осъзнаването на смисъла му, както от самите роми, така и от обществото 

ни. Именно затова единственият ефективен подход е комплексният - да се работи успоредно в 

няколко посоки. Независимо, че целевата група на проекта са деца от етнически малцинства, с 

интеграционна цел във всички дейности ще бъдат включени и останалите ученици от училищата – 

партньори, както и техните родители.   
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Самите дейности са много разнообразни, и целят на първо място повишаване на мотивацията за 

посещаване на училище: то да се превърне в интересно, любопитно място. Залага се на търсене и 

развиване на индивидуалните заложби и таланти в децата, което е начин те да се преживеят като 

ценни, успешни и значими, и би засилило желанието за принадлежност към училищната общност.  

В НУ „Васил Левски“, ОУ „Христо Ботев“ се разкриват  и оборудват клубове и ателиета за 

различни дейности - Клуб „Аз и технологиите“, Клуб „Млад предприемач: формиране на финансова 

грамотност“, клуб "Опознай себе си и мен", Клуб „Приказен свят“, Арт ателие, Музикална група.  

В Читалище „Просвета“ са планирани следните дейности: Създаване на музикален клуб 

"Етноритми", като в него ще се провеждат групови и индивидуални музикални занимания за деца с 

цел интегриране на общо етнически музикални ценности: етнофюжън, мануш, балканска музика, 

народна музика, цигански романси и др. към който ще има три музикални състава.  Ще се сформира 

и единствения в Аспарухово Духов оркестър за деца, заедно с Мажоретен състав. Всички музикални 

дейности са обезпечени изцяло със закупени по проекта музикални инструменти. Във филиала на 

Читалище Просвета  се разполага разкрития по проекта Спортен клуб по бокс, където децата ще 

имат възможност да тренират. 

С цел повишаване на образователните постижения по български език на учениците билингви, се 

оборудват два компютърни езикови  кабинета, които ще позволят обучението по български език да 

се извърши чрез иновативни интерактивни методи: мултимедийно представяне на учебното 

съдържание. Чрез езиковото обучение учениците ще развият и дигитални умения и компетентности, 

необходими за успешна социална адаптация.  

За подпомагане на учениците в овладяването на математиката, ще бъде въведен иновативен метод 

за преподаване - Jump Math, който е много различен от рутинното учене.  

По проекта  се осъществяват и дейности с родителите и семействата на децата. Създаден е клуб 

„Родител“, който се води от психолог, специалист по проблеми на детското развитие и възпитание, 

като част от акцентите ще бъдат: Детската агресия; Какво ни пречи да слушаме ефективно детето? 

Обичайните автоматични реакции; „Лошите” емоции и как да се справяме с тях. Отразяване на 

емоциите; Чувствата на родителите; Когато детето не желае да върши „това, което трябва”; 

Поощренията и наградите - внимателно и с тях !; Комуникативни техники: Активното слушане . Аз-

посланията; Появата на второто дете и детската ревност; Правилата - основни положения . Как да 

въвеждаме правилата; Да наказваме или да не наказваме. Естествени последици. Алтернативи на 

наказанието; Техники за разрешаване на проблеми, конфликти - печелят и двамата; Четири причини 

за устойчиво непослушание или „трудните” деца; Когато детето лъже и и не на последно място 

психологична подкрепа за самите родители. В рамките на клуб "Родител" ще бъдат осигурени и 

часове за юридически консултации с юрист за родителите от целевата група. 

В дейностите са включени и психолози, които ще оказват психологическа подкрепа под формата на 

индивидуална консултативна дейност на ученици и родители. 

Групови тренинги с децата, насочени към развитие на личностни и социални умения ще се 

осъществяват и в двете партньорски училища. Тренингът включва групова работа с ученици от 1-8 

клас чрез интерактивни методи, развиващи умения за справяне в различни, важни за съответната 

възраст ситуации - активно участие, мозъчна атака, решаване на казуси, ролеви игри и др. Темите са 
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свързани с личностното развитие (представата за себе си, Аз-образ, самооценка, асертивно 

поведение и др.); изграждане на умения за ефективно общуване и развиване на комуникативните 

умения; разбиране, разпознаване и избягване на комуникативни бариери; разбиране влиянието на 

другите върху личния избор и поведение; умения за справяне в конфликтни ситуации; вземане на 

решение; ролята на стереотипите в общуването; формиране на мотивация и др. 

Информационните събития във връзка с проекта ще се провеждат  в залата на Район Аспарухово, 

Община Варна. 
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