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Дейност 
 

Допълнително обучение по български език за учениците, за които българският език не е 

майчин 
 

Описание 

Един от основните проблеми за успешната образователна интеграция на децата и учениците 

от етническите малцинства е липсата на достатъчно добри познания по български език. Това 

възпрепятства пълноценното включване на деца и ученици, за които българския език не е 

майчин, както в предучилищното, така и в началния етап от училищното образование. В 

резултат те често постигат образователни резултати, които са по-ниски от реалните им 

възможности, както и изостават, понякога трайно от своите връстници. Целта на тази дейност 

е справянето с този проблем, който изисква целенасочени усилия от възможно най-ранен етап 

на включването на детето в образователната система. За постигането на тези цел ще бъдат 

провеждани допълнителни занимания по български език с всички ученици от начален етап (I-

ви - IV-ти клас) , за които българския език не е майчин. Заниманията ще се провеждат от 

учители, които имат опит и желание да работят с деца и ученици от етническите малцинства и 

познават трудностите, с които децата-билингви се сблъскват в образователния процес. 

Осигуряването на по-ефективна система на обучение налага да се търсят подходящи стратегии 

и техники, да се прилагат адекватни принципи, методи и подходи за повишаване на 

мотивацията. Тези усилия имат за цел преодоляване на затрудненията при усвояването на 

нови знания и умения, адаптиране на учебното съдържание към опита, интересите и 

потребностите на учениците, създаване на по-добра организация на тяхната учебна дейност и 

подготовка. 

Допълнителните занимания по български език ще бъдат организирани индивидуално от 

училище в съответствие с броя на учениците и техните потребности. Тези занимания ще бъдат 

включени в учебните планове и програми на съответните образователни институции без да се 

засяга нормалното протичане на образователния процес и съдържанието на учебната програма 

съгласно Държавните образователни стандарти. Във училището, където е въведена 

целодневна организация на учебния ден за допълнителните занимания по български език ще 

се използват част от времето за самоподготовка на учениците. 

Планът за организацията и провеждането на допълнителните занимания в училищата ще 

следва утвърдените от МОН учебни програми по Български език и литература за съответния 

клас от общото образование. Фокусът на работата ще бъде върху подкрепа за учениците за 

справяне с трудностите, които срещат и наваксване на изоставането. На база индивидуалните 

резултати и потребности на учениците ще има възможност да се формират отделни групи от 

един випуск. В IV-ти клас ще се поставя и допълнителен акцент на подготовката за явяването 

на децата на Националното външно оценяване. 

Начин на изпълнение 

Дейността ще се изпълнява в продължение на 18 месеца от училището - партньор по проекта. 

Предвидена е възможност за допълнителна работа с ученици, които изостават с усвояването 

на учебния материал и/или са застрашени от отпадане.  

Предвидените дейности ще допълват и надграждат дейностите по проект BG05M2ОP001-

3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ и проект 



BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“. Демаркацията ще се осъществява на ниво 

представители на целевите групи в училищата. 

 

Резултат 

В резултат от дейността се очаква да бъдат включени в мерки за образователна интеграция 

чрез допълнителни занимания по български език. Изпълнението на дейността ще доведе до 

превенция на ранното отпадане от образователната система, повишаване на образователните 

резултати и наваксване на изоставането за учениците. 

 

Продължителност на дейността (месеци) 18 

 

2. Допълнителни занимания със застрашени от отпадане от училище ученици от 

етническите малцинства и подкрепа за продължаване на образованието в гимназиалния 

етап и за успешно завършване на средно образование   

Дейност 

Допълнителни занимания със застрашени от отпадане от училище ученици от етническите 

малцинства и подкрепа за продължаване на образованието в гимназиалния етап и за успешно 

завършване на средно образование 

Описание 

С цел намаляване риска от преждевременно отпадане от образование и подкрепа за деца и 

ученици, реинтегрирани в образователната система ще се организират и провеждат 

допълнителни занимания с ученици от училища - партньори по проекта. Допълнителните 

занимания ще се насочени към по-доброто усвояване на учебния материал и стимулиране на 

интереса на децата към ученето. По този начин ще се повишат резултатите на учениците и ще 

се улесни преминаването им в по-горен клас и степен на образование. 

Ще бъде обърнато специално внимание върху подготовката на учениците по математика, тъй 

като голяма част от учениците от рисковите групи срещат затруднения при усвояването на 

материала. Липсата на добри познания в тази област води на свой ред до слабо представяне на 

учениците в точните науки и невъзможност за усвояване на STEM умения, които са 

изключително важни за тяхната бъдеща реализация. Учениците ще бъдат разделени на групи 

спрямо нивото на усвояване на материала и трудностите, които срещат. За всяка група 

преподавателите ще изготвят индивидуална програма в зависимост от потребностите. В 

начален и прогимназиален етап допълнителните занимания ще се провеждат в часовете за 

занимания по интереси в рамките на целодневната организация на учебния ден. В гимназиален 

етап заниманията ще бъдат в извънучебно време по план утвърден от директора на 

съответното училище. 

В допълнение за учениците от VII-ми клас ще бъде организирана и допълнителна подготовка 

за явяване на националното външно оценяване с цел повишаване на резултатите на изпитите и 

по-лесно преминаване в гимназиален етап.  

За учениците от XII-ти клас ще бъдат провеждани и допълнителни занимания - подготовка за 

явяване на държавни зрелостни изпити. С тях ще се провеждат занимания по български език и 

литература, както и занимания по втори предмет съобразно избора на учениците. 

Разпределението на часовете за подготовка за ДЗИ ще се осъществява индивидуално без да се 

нарушават приетите учебни програми. 

Допълнителните занимания ще бъдат провеждани от учители - експерти с най-малко 3 години 

опит в съответната сфера и опит в работата с деца и ученици от етническите малцинства. 



 

Начин на изпълнение 

Дейността ще се изпълнява в рамките на 18 месеца, като част от допълнителните занимания по 

математика за ученици от начален и прогимназиален етап могат да се провеждат и в периода 

на лятната ваканция в зависимост от констатираните дефицити при усвояването на материала 

от страна на учениците от целевата група. 

За изпълнението на дейността е предвидено да бъдат осигурен учител-експерт, по математика 

Предвидените дейности ще допълват и надграждат дейностите по проект BG05M2ОP001-

2.011-0001 „Подкрепа за успех“. Демаркацията ще се осъществява на ниво представители на 

целевите групи в училищата. 

Резултат 

Намаляване на дела на преждевременно отпадналите от образование във включените 

училища. Повишаване на образователните резултати на учениците. 

Продължителност на дейността (месеци) 18 

3. Осигуряване на психологическа подкрепа за децата и учениците от етническите 

малцинства   

Дейност 

Осигуряване на психологическа подкрепа за децата и учениците от етническите малцинства 

Описание 

Дейностите на психолозите са ключови за създаването, реализирането и развиването на 

училищни политики за подкрепа и ангажиране с ученици, както за превенцията, така и за 

интервенции при затруднения в обучението, психично-здравни проблеми, отношения с 

връстници и трудно поведение, включително интервенции при ситуации, които изискват 

отговор на цялата училищна общност със сътрудничеството на родителите и на институциите 

и службите в общността, както и принос в изграждането на позитивен психологически климат 

и отношения в училище. Учениците от етническите малцинствени групи често срещат 

специфични проблеми, както в училище, така и в семейната среда, особено когато в 

семейството съществуват рискови фактори. Осъзнаването на факта, че етническите и културни 

различия не са пречка, а допълнително предимство, на възприемането на образованието като 

ценност, на собствените сили и възможности е важна предпоставка за успеха на тези деца и 

ученици, както в образователен, така и в житейски план. 

В този контекст дейността има за цел да осигури подходяща индивидуална и/или групова 

подкрепа за учениците от етническите малцинства за тяхното успешно интегриране в 

образователната система, превенция и справяне с рисковите фактори, пред които са 

изправени. За тази цел в училищата, които са партньори по проекта ще бъдат осигурени 

училищни психолози, които са компетентни за работа с деца и ученици от такава среда. 

Предвижда се да се работи както групово с децата, така и по отделни случаи. 

В началото на дейността ще бъде извършен анализ на различните рискови фактори, които 

засягат учениците. Ще бъдат идентифицирани тези от тях, които имат най-съществена нужда 

от психологическо подпомагане и с тях ще се работи по индивидуална програма. Особено 

внимание ще бъде обърнато на учениците в тийнейджърска възраст, при които рисковете от 

преждевременно отпадане от образование са най-големи.  



С изпълнението на дейността се цели също така у учениците да бъде изградено трайно 

доверие към училищния психолог, като личност от която те могат да получат внимание, съвет 

и подкрепа в момент на нужда. Ефективната психологическа подкрепа ще спомогне за това 

учениците да приемат училището, като собствена среда, в която имат своето място. 

Начин на изпълнение 

Дейността ще се реализира посредством осигуряването на училищни психолози в училище - 

партньор по проекта. 

Организацията на работата и разпределението на ангажиментите на психолога ще бъде 

създавана индивидуално на ниво отделно училище, като се вземат предвид броя на децата, 

които имат нужда от индивидуално подпомагане, степента на уязвимост, както и други 

съпътстващи рискови фактори. При груповата работа в училищата (беседи, дискусии и др.) ще 

бъдат включвани и ученици, които не са от уязвимите групи с цел преодоляване на различията 

и постигане на поставените цели. 

В своята дейност училищните психолози ще могат да разчитат на подкрепа от страна на 

директорите и педагогическите колективи на училищата, на експерти от СНЦ "Свят без 

граници", на компетентните структури на Община Стара Загора, както и на институциите - 

асоциирани партньори в лицето на териториалните структури на Агенцията за социално 

подпомагане и Министерство на образованието и науката. 

Резултат 

Осигурен достъп до психологическо подпомагане за повече ученици.  

Като резултат се очаква да намалее делът на преждевременно отпадащите от образование в 

обхванатите училища, както и да се подобрят условията за включващо образование в тези 

образователни институции. 

Продължителност на дейността (месеци) 18 
 

4. Подобряване на образователната среда в училище  

Дейност 

Подобряване на образователната среда  

Описание 

Мерките за подобряване на образователната среда са важни, тъй като спомагат училищата да 

стават все по-привлекателно място за децата и учениците, позволяват използването на много 

по-широк кръг образователни ресурси чрез ефективно въвеждане на съвременни 

информационни и комуникационни технологии. Концепцията на Община Стара Загора и 

нейните партньори - училища и детски градини е, че постигането на целите за образователна 

интеграция на децата и учениците от етническите малцинства би било най-ефективно чрез 

повече и по-задълбочена работа с тях и техните родители. В тази връзка и в унисон с 

останалите дейности по проекта мерките за подобряване на образователната среда ще са 

насочени към осигуряване на достъп до информационни и комуникационни технологии в 

училищата и детските градини посредством закупуване на необходимото за целта оборудване. 

Голяма част от децата и учениците от уязвимите групи нямат достъп до такива технологии в 

дома поради липса на финансови възможности на семействата и/или липса на компетентности 

от страна на родителите да си служат с тях. Тази дейност ще се изпълнява в допълнение и към 

вече предприетите мерки от страна на Министерство на образованието и науката за 



осигуряване на такива възможности за учениците от уязвимите групи в контекста на кризата с 

COVID-19. 

 

В допълнение в рамките на дейността се предвижда да бъдат доставени във всичките 

образователни институции-партньори по проекта три вида информационни табла: с 

националните символи на Република България - знаме, герб, химн; - със символите на 

Европейския съюз; - със символите на Община Стара Загора. 

Поставянето на тези информационни табла на видно място в училищата и детските градини е 

в продължение на успешна инициатива на Министерство на образованието и науката и има за 

цел изграждане на национално и гражданско самосъзнание в децата и учениците от 

етническите малцинства, засилване на чувството им за принадлежност към страната и 

общината, в която живеят. 

Начин на изпълнение 

Дейността ще бъде изпълнена от Община Стара Загора с цел осигуряване на икономия от 

мащаба и по-голяма ефективност на разходите по проекта.  

Резултат 

В резултат на изпълнение на дейността ще бъде осигурена по-добра образователна среда  

Продължителност на дейността (месеци) 3 

5. Насърчаване участието на родителите в образователния процес и работа с родителите 

от етническите малцинства за превенция на отпадането от училище -  

Дейност 

Насърчаване участието на родителите в образователния процес и работа с родителите от 

етническите малцинства за превенция на отпадането от училище 

Описание 

Ролята на родителите за успешното участие на децата и учениците в образователния процес е 

изключително важна. Сред маргинализираните групи често има родители, които не осигуряват 

необходимата подкрепа на своите деца и дори самите те ги спират от посещение на училище. 

Това е една от основните причини за ранното отпадане от образование и бедността, предава 

през поколения. От друга страна са чести и случаите, в които родители от български произход 

имат резерви децата им да посещават образователни институции, в които се обучават 

интегрирано деца от етническите малцинства. Общината и нейните партньори оценяват тези 

рискови фактори и считат, че работата с родителите е ключова предпоставка за успеха на 

мерките за образователна интеграция. 

Настоящата дейност има за цел да подкрепи процесите на образователна интеграция, да 

намали броя на преждевременно отпадналите от образование и да спре сегрегацията в 

училищата и детските градини в Община Стара Загора чрез активна работа с родителите. 

Дейността ще се изпълнява в две основни направления: 

Първото направление е създаване на "Училище за родители" за родители от 

маргинализираните общности и други рискови групи. Тази част от дейността ще се изпълнява 

от СНЦ "Свят без граници". Дейността е насочена към изграждане на компетентности за 

пълноценна грижа и подкрепа на децата им за пълноценно участие в учебния процес. Цели се 

промяна на нагласите у такива родители, възприемането на образованието като ценност, 



разбиране на нуждите на децата, които посещават детска градина или училище, изграждане на 

хигиенни навици, грижа за здравословното състояние и справяне с поведенческите проблеми 

при подрастващите. Обучението ще се провежда от мултидисциплинарен екип от психолог и 

експерт, образователни дейности. Предвижда се в "Училище за родители" да бъдат включени 

различни подходи, включително лекционна част, дискусии с участниците, различни ролеви и 

други. Тази част от дейността следва като логика установени модели за обучения за отговорно 

родителство, но с фокус към специфичните проблеми, с които се сблъскват родителите на 

деца в детски градини и училища. Дейността ще се провежда в помещения, осигурени от 

училищата. 

Второто направление е ориентирано към широко разясняване на ползите от образователната 

интеграция и приемането на различията от деца, ученици и родители. Тази част от дейността 

ще се изпълнява от съответното училище, като са планирани по три такива обществени 

дискусии в рамките на проекта (по една на учебен срок). В рамките на тези дискусии ще бъдат 

канени лица с обществен авторитет, които са ангажирани с проблемите на образователната 

интеграция, експерти в различни области, роми, постигнали успехи в различни сфери. Ще се 

насърчава диалога и изграждането на контакти между родителите от различни етноси и 

ангажирането им, като част от голямата училищна общност. 

Начин на изпълнение 

Дейността ще се реализира в рамките на 18 месеца. Частта от нея, която е свързана с 

реализацията на инициативата "Училище за родители" ще се изпълнява от СНЦ "Свят без 

граници" и включва идентифицирането на родителите от рискови групи, контакта с тях и 

ангажирането им за участие в тази дейност. Тя ще се изпълнява в училищата веднъж в месеца 

в извън учебно време с продължителност по 1,5 часа. Ще бъдат сформирани отделни групи с 

не повече от 16 участника. Групите и темите, които ще бъдат обект на дискусия ще бъдат 

съобразени и с възрастта на  учениците. 

Организацията на дискусии с родителите в училищата и детските градини ще се осъществява 

от тях самите индивидуално за всяка образователна институция. В рамките на 18 месеца е 

предвидено за всяко училище да бъдат проведени по три такива дискусии - по една за всеки 

учебен срок. Всяка дискусия ще е с продължителност поне 2 часа. 

Резултат 

В рамките на дейността ще бъде организирано и проведено "Училище за родители" за 

родители на деца и ученици от силно уязвимите групи. 

Ще бъдат проведени 48 публични дискусии с родители  

Ще се постигне промяна на нагласите сред участниците в полза на образователната 

интеграция на децата и учениците от етническите малцинствени групи.  

Продължителност на дейността (месеци) 18 


