ПРОЕКТ
Заедно намираме решения: образователна интеграция в мултикултурна
среда във Велико Търновска област
Визитка
Финансиращ орган:
Операция:

ОП Наука и образование за интелигентен растеж
BG05M20P001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от
етническите малцинства и/или търсещи или получили
международна закрила“
Договор:
BG05M2OP001-3.002-0050-C01/05.07.2017
Срок:
05.07.2017 – 05.09.2019
Обща стойност на проекта: 607 624 лв.
Вкл. финансиране от Националния бюджет: 91 143.60 лв.
Бенефициент на проекта е Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“ в
партньорство с Община Велико Търново, Сдружение „Стъпка по стъпка“ и 13 училища в
област Велико Търново: СУ „Владимир Комаров“, гр. Велико Търново; ОУ „П.Р.Славейков“,
с. Церова Кория; ОУ „Хр. Смирненски“, с. Самоводене; ОУ „Св. Климент Охридски“, с.
Виноград; СУ „Ангел Каралийчев“, гр. Стражица; СУ „Св.Св. Кирил и Методий:, гр. Златарица;
ОУ „П.Хилендарски“, гр. Горна Оряховица; ОУ „Бачо Киро, гр. Бяла Черква; Обединено
училище „П.Р.Славейков“ – с. Джулюница; ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“, с. Батак; СУ „Св.
Климент Охридски“, гр. Сухиндол; ПГАТ „Цанко Церковски“, гр. Павликени; СУ „Бачо Киро“,
гр. Павликени
Основна цел на проекта: Проектът цели да създаде цялостен модел за прилагане на
общинските политики за образователна интеграция в общините от Великотърновска
област, който включва основните заинтересовани страни (училища, родителска общност,
общинска администрация) и комбинира дейности на училищно, между училищно, общинско и
областно нива, целящи да постигнат: пълен обхват на подлежащите на задължително
образование, въвеждане на интеркултурно образование, повишаване на качеството на
образование в училищата, насърчаване на обучението в етнически смесена среда, подкрепа за
обучението в гимназиален етап и ангажиране на родителите в училищния живот на техните
деца.
В проекта ще бъдат включени над 760 ученици, от които 579 са от етническите
малцинства. Като резултат над 530 ученици от малцинствата ще бъдат устойчиво
интегрирани в образователната система. Също така ще бъдат включени над 400
родители.
Основни дейности:
1. Сформиране на мобилен екип за училищна подкрепа, който включва психолози, логопед
и експерт училищно развитие
2. Въвеждане на разнообразни форми на интеркултурно образование, които развиват
културната идентичност на учениците от малцинствата и мнозинството и водят до
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3.
4.
5.
6.

формиране на толерантност и взаимопомощ между учениците от различните етноси:
Фолклор на етносите – ромски фолклор, интеркултурни елементи в часовете от
задължителна подготовка
Въвеждане на иновативни извънкласни дейности
Цикъл от събития „Календар на етносите“; Зелено и Синьо училище; участие в Детския
ромски фестивал „Отворено сърце“
Специфична работа с деца в риск: индивидуални консултации със специалист, подкрепа
от ученици – наставници, Ученически парламент и др.
Дейности за активизиране и овластяване на родителите чрез създаване на Родителски
клубове в училищата, събиране на база данни по метода „от врата на врата“ за семейната
среда, провеждане на родителски лектории и индивидуална работа.
Постигнати до момента резултати:
1. Създадени 19 иновативни извънкласни дейности и
17 групи по Фолклор на етносите – ромски фолклор
2. Обхванати над 400 ученика в иновативните и
интеркултурни извънкласни форми
3. Близо 70 деца в риск са включени в дейности за
индивидуална подкрепа и консултации с психолог
4. 6
образователни
медиатори,
работещи
на
територията на област Велико Търново
5. Близо 120 семейства обхванати в общностна база
данни
6. 12 успешно разрешени случая на превенция на
отпадането
7. Близо 230 родители, обхванати в дейности за
повишаване на мотивацията за образование и превенция на
отпадането
8. 7 успешно разрешение
случаи на превенция на ранни
бракове.
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