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Проект Проект 
„Съхраняване и развитие на културните ценности „Съхраняване и развитие на културните ценности 

на учениците от етническите малцинства”на учениците от етническите малцинства”

Проектът се финансира от РОФ и община ПравецПроектът се финансира от РОФ и община Правец



МЕСТНА ВЛАСТ ИМЕСТНА ВЛАСТ И
НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ 

ОРГАНИЗАЦИИОРГАНИЗАЦИИ



Общите цели на проекта са:Общите цели на проекта са:

►►Интегриране на децата от Интегриране на децата от 
обособените ромски махали за обособените ромски махали за 
осигуряване равни възможности за осигуряване равни възможности за 
достъп и качествено образование;достъп и качествено образование;



►►Развитие и съхранение на ромските Развитие и съхранение на ромските 
традиции и  обичаи;традиции и  обичаи;

►►Утвърждаване  модел на равнопоставен Утвърждаване  модел на равнопоставен 
партньорски диалог между местна власт партньорски диалог между местна власт 
и НПО и обединяване на усилията за и НПО и обединяване на усилията за 
успешното осъществяване  на успешното осъществяване  на 
интегративна политика към етническата интегративна политика към етническата 
общност;общност;



Какво провокира създаването на Какво провокира създаването на 
този проект?този проект?

►►Образователна изолация на децата и Образователна изолация на децата и 
учениците от ромските махали;учениците от ромските махали;



►►Многодетни семействаМногодетни семейства
безработни родителибезработни родители



►►Липса на училищна готовност и Липса на училищна готовност и 
свързаните с това проблемисвързаните с това проблеми



►►Външна подкрепа за повишаване на Външна подкрепа за повишаване на 
знанията и придобиване на нужните знанията и придобиване на нужните 
умения на родителите за осигуряване умения на родителите за осигуряване 
на пълноценни грижи и развитие на на пълноценни грижи и развитие на 
детето.детето.

►►Нужда от специализирани Нужда от специализирани 
образователни услуги, които да образователни услуги, които да 
гарантират тяхното социално гарантират тяхното социално 
включваневключване



►►Специализирана методическа Специализирана методическа 
подкрепа на учителите за работа в подкрепа на учителите за работа в 
специфична мултиспецифична мулти--културна среда;културна среда;





Решихме:Решихме:

Да разработим и  осъществим този Да разработим и  осъществим този 
проект, убедени в необходимостта от проект, убедени в необходимостта от 
сериозни съвместни усилия за сериозни съвместни усилия за 
изграждане и прилагане на ефективен изграждане и прилагане на ефективен 
работещ модел подпомагащ децата и работещ модел подпомагащ децата и 
учениците от етническите малцинства.учениците от етническите малцинства.



Приехме да изградим подкрепяща Приехме да изградим подкрепяща 
среда за тази общност, изпаднала среда за тази общност, изпаднала 

в изолация с цел:в изолация с цел:

►►Да създадем атмосфера на толерантност Да създадем атмосфера на толерантност 
и уважение между ученици, родители и и уважение между ученици, родители и 
педагози;педагози;

►► Да опознаем културната идентичност на Да опознаем културната идентичност на 
ромите, техните обичаи и традиции.ромите, техните обичаи и традиции.



►►Да приобщим родителите към Да приобщим родителите към 
училищния живот;училищния живот;

►►Да  развием образователния Да  развием образователния 
капацитет на училището чрез капацитет на училището чрез 
обучение на педагози и обучение на педагози и 
родители, консултативна родители, консултативна 
дейност от психолог.дейност от психолог.



Какви дейности ще реализираме?Какви дейности ще реализираме?

Ще изградим Ще изградим “Стая на добрите идеи”;“Стая на добрите идеи”;

Ще проведем тренинги с учителите на Ще проведем тренинги с учителите на 

теми:теми:

--“Образование без предразсъдъци”“Образование без предразсъдъци”

--“Между“Между--културни отношения в училище”културни отношения в училище”



Ще проведем тренинг с родители на Ще проведем тренинг с родители на 
теми: теми: Какво трябва да знаят Какво трябва да знаят 
родителите”родителите”

-- “Семейство и образование”“Семейство и образование”

-- “Ролята на семейството за запазване “Ролята на семейството за запазване 
на културната идентичност”на културната идентичност”



Индивидуална и групова консултативна Индивидуална и групова консултативна 
дейност с психолог;дейност с психолог;

Ще издаваме училищен вестникЩе издаваме училищен вестник

“  Щурче”;“  Щурче”;

Ще сформираме Клуб Ще сформираме Клуб “ Ромската култура“ Ромската култура--
мост между етноситемост между етносите”;”;



“Заедно по време на празник “ “Заедно по време на празник “ ––

празнична програма;празнична програма;

/ празниците/;/ празниците/;

Издаване на информационна Издаване на информационна 
книжка книжка 



Целева група:Целева група:

►►1.Ученици от обособените ромски махали 1.Ученици от обособените ромски махали 
–– с.Манаселска река и с.Равнищес.Манаселска река и с.Равнище

►►2.Ученици от ОУ «Васил Левски» 2.Ученици от ОУ «Васил Левски» --
ВидрареВидраре

►►3.Родители3.Родители

►►4.Учители 4.Учители 



Нашите общи очаквания са:Нашите общи очаквания са:

►►Придобити практически умения от Придобити практически умения от 
учителите за работа в мултикултурна учителите за работа в мултикултурна 
среда;среда;

►►Приобщени 10 % от родителите към Приобщени 10 % от родителите към 
училището;училището;



►►Приобщени 80% от учениците от Приобщени 80% от учениците от 
целевата група към образователния целевата група към образователния 
процес;процес;



►►Ефективно работещ Клуб «Ромската Ефективно работещ Клуб «Ромската 
култура култура –– мост между етносите»мост между етносите»

►►Изграден модел на работещо Изграден модел на работещо 
партньорство между местна власт и партньорство между местна власт и 
НПОНПО



Водеща организацияВодеща организация ::
Община Правец, Община Правец, 

Софийска областСофийска област

Партньори:Партньори:

Фондация „Съвременост”                                              Фондация „Съвременост”                                              

гр. Ботевградгр. Ботевград

ОУ”Васил Левски” ОУ”Васил Левски” 

с. Видрарес. Видраре



БЛАГОДАРИМ ЗА ВАШАТА ПОДКРЕПАБЛАГОДАРИМ ЗА ВАШАТА ПОДКРЕПА

20 октомври 2011 г.20 октомври 2011 г.

с. Видрарес. Видраре


