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Оперативна програма
“Развитие на човешките ресурси”
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Проект:„Комплексен модел за личностово развитие на
ученици от 1 до 7 клас от етническите малцинства, като
стратегия за превенция от отпадане от образование и
успешна социална интеграция”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европеиския
социален фонд на Европеиския съюз
„Инвестира във вашето бъдеще”

Цели на проекта
Успешна социална интеграция на ученици от етническите малцинства чрез прилагане
на комплексен модел за личностово развитие.
Специфични цели:
-Превенция на отпадане от образование на застрашените групи
-Подобряване на мултикултурното общуване между връстници в училишната среда
-Промяна на отрицателни обществени нагласи по отношение на етническите
малцинства
-Промяна дефицитите в социокултурния модел на семейства от ромски произход
-Повишаване на умения за работа в мултикултурна класна стая на педагогическия
състав
Начална дата на проекта:09.04.2013 г.
Крайна дата на проекта:09.06.2014 г.

Целева група

-90 ученици от ромски произход, обучаващи се в ОУ „Христо Ботев” от I до VII
клас.
-Родители/близки на всички ученици от целевата група
-36 преподаватели от педагогически състав на ОУ „Христо Ботев”
Общ брой лица от целевите групи-216:ученици, родители, учители.
Статистиката показва, че най - голям процент от отпадналите ученици са от ромски
произход поради редица социални и културни фактори. Това налага включването както
на учениците, така и на техните семейства и на преподавателите. Създаденият
мултимодален високоструктуриран модел на интервенции мотивира към
продължаващо обучение, способства за личностово съзряване и автономност, развива
социални и граждански компетенции, родителски умения. Планираните дейности целят
децата от ромски произход да се интегрират в общността, да се подобри качеството им
на живот, да изградят по-богат репертоар от адаптивни социални роли.

Дейности
Разработване на Програма за развитие на социокултурни умения и личностово
развитие на деца билингви и Методика за работа по нея. Провеждане на
практически тренинг на педагогическия състав на ОУ „Христо Ботев”
Методиката ще обезпечи научни знания и практически умения за работата на
преподавателите в мултиетническа училищна среда.
Провеждане на група за социокултурни умения и личностово развитие
Чрез използването на интерактивни техники учениците ще развиват умения за
себепознание, себеизразяване, за работа в група, решаване на конфликти и т.н. , което
ще ги направи по адаптивни в училищната среда и ще повиши интересът им за
справяне с учебното съдържание.
Тренинги за преодоляване на негативни социални нагласи и предразсъдъци с
ученици от 1 до 7 клас
Включването на участници извън целевата група ще стимулира интеракциите между
различните етноси в рамките на груповия процес, ще се създадат обективни очаквания
и позитивни нагласи към учениците от ромски произход.
Съвместни познавателни дейности:Зелено обучение: „Зелена класна стая”,
„Зелено лятно училище”; „На открито-Еко парк Варна”
Ще бъде изграден зелен кът с градински подправки, чрез което ще се обособи
пространство за занятия на открито. Учениците активно ще се включат в изграждането
на зеленото пространство и ще бъдат обучени да се грижат за него и да го поддържат.
2.Лагер „Зелено лятно училище”- с продължителност 7 дена за 120деца. 3. ” На
открито-Еко парк Варна” - 4 посещения с общо 120 деца, запознаване с редки,
екзотични и защитени растителни видове, провеждане на еко-хепънинг.

Създаване на клубове по интереси- Арт ателие и Театър студио
Дейността ще развие умения за вербално и невербално себеизразяване, спонтанност и
креативност. Това дава възможност на целевата група да влезе в директна комуникация
с общността.
Работа на терен със семействата на децата от целевата група
Семейството е основен фактор за отпадане на ученици от ромски произход от училище.
Работата на терен цели преодоляване на културалните различия и обезпечава
подкрепата на родителите в образователния процес на целевата група.
Създаване и провеждане на група за родителски умения, личностово развитие и
социокултурни компетентности за семействата от целевата група
От характера на целите, които си поставят родителите, зависи до голяма степен
бъдещото личностно развитие на детето. Работата със семействата е основен фактор за
постигане на целите на проекта.
Провеждане на интерактивен семинар за етническа толерантност- създаване на
документален филм и представянето му
Документалният филм ще представи ромската общност по нетрадиционен и позитивен
начин, което ще доведе до повишаване на етническата толерантност в общността.
Подобряване на вътрешната среда в училището- ремонт и обзавеждане на зала за
групова работа
Екип по проекта
Водеща организация: Фондация „Хуманно общество“
Партньор: Основно училище „Христо Ботев“ – район Аспарухово
Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европеиския
социален фонд. Фондация „ Хуманно общество“ носи цялата отговорност за
съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се
приеме като официална позиция на Европеиския съюз или Министерство на
образованието, младежта и културата“.

